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PEŁNOMOCNICY PROGRAMU ERASMUS+ 



PROGRAM ERASMUS+ INFORMACJE OGÓLNE  

Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, w którym nasza Uczelnia 
bierze udział od roku akademickego 1998/1999.  

Edycje programu: 

* 1995 - 2006 – Program Socrates,  

* 2007 - 2008 – LLP Erasmus (The Lifelong Learning Programme), "Uczenie się przez 
całe życie„ 

* 2014-2020 – Program Erasmus+,  

* 2021 program Erasmus rozpoczyna swoją kolejną 6-letnią fazę 2021-2027, która 
otwiera nowe możliwości dla studentów i doktorantów. 



AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 
 Akcja ta wspiera fizyczną i mieszaną mobilność studentów szkół wyższych na wszystkich 
kierunkach i cyklach studiów (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolite 
studia magisterskie).  

  

 Studenci mogą odbyć okres studiów za granicą w partnerskiej uczelni lub odbyć 
staż/praktykę w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innej 
instytucji oferującej staż/praktykę.  

  

 Studenci mogą łączyć okres studiów za granicą z praktyką/stażem. 

  

 Wspierane są też intensywne programy prowadzone w tzw. formule mieszanej (łączącej część 
wirtualną i mobilność fizyczną), które umożliwiają uczelniom oferowanie ich studentom 
interaktywnych zajęć realizowanych w międzynarodowej grupie. 



CEL AKCJI 
 Celem tej akcji jest przyczynienie się do utworzenia europejskiego obszaru edukacji, wspieranie 
zdolności do zatrudnienia, włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej, innowacji i zrównoważenia 
środowiskowego w Europie i poza jej granicami poprzez zapewnienie studentom możliwości studiowania 
lub szkolenia się za granicą w ramach studiów aby: 

 * umożliwić studentom poznanie różnych poglądów, wiedzy, metod nauczania i badań naukowych oraz 
zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez praktyki w ich dziedzinie studiów; 

   
* rozwijać umiejętności studentów, takie jak: komunikacja, znajomość języków obcych, rozwiązywanie 
problemów, kompetencje międzykulturowe i badawcze; 

   
* rozwijać przyszłościowe umiejętności studentów, takie jak umiejętności cyfrowe, które umożliwią im 
sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom;  

  

 * umożliwić rozwój osobisty, obejmujący np. umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji i pewność 
siebie.  



ERASMUS+ WARUNKI UCZESTNICTWA 
W programie może wziąć udział każdy student i doktorant UP, bez znaczenia w jakim 
trybie realizowane są studia (stacjonarne niestacjonarne); 

 

Kraj pochodzenia, obywatelstwo, czy wiek kandydata nie mają znaczenia w rekrutacji 
na wyjazd; 

 

W momencie wyjazdu należy mieć ukończony przynajmniej pierwszy rok studiów 
licencjackich, co oznacza, że można przystąpić do rekrutacji już na pierwszym roku, 
tak aby po jego ukończeniu wziąć udział w programie;  

 

Posiadać kapitał mobilności  



KAPITAŁ MOBILNOŚCI 
 

Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania 

mobilności fizycznej do 12 miesięcy na każdym cyklu studiów, niezależnie od liczby i rodzaju 

działań w zakresie mobilności:  

- w trakcie studiów pierwszego stopnia (licencjat),  

-  w trakcie studiów drugiego stopnia (studia magisterskie ), 

-  w trakcie studiów trzeciego stopnia jako doktorant (poziom doktorancki) 

-  studenci studiów jednostopniowych (jednolitych), na takich kierunkach jak psychologia, prawo, 

pedagogika mogą być mobilni przez okres do 24 miesięcy. 

Kapitał mobilności = okres czasu spędzony na stypendium Erasmus+ 



JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ BYĆ REALIZOWANE  

 Okres studiów za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego;  
Okres studiów za granicą musi być częścią programu studiów studenta, którego 
celem jest uzyskanie dyplomu w dowolnym cyklu studiów. Aby okres został uznany 
musi trwać od 2 do 12 miesięcy. 

  

 Praktyka (staż) za granicą w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, 
organizacji non-profit lub dowolnym innym odpowiednim miejscu pracy, którego profil 
odpowiada kierunkowi studiów (poza instytucjami i agendami UE). Aby okres został 
uznany musi trwać od 2 do 12 miesięcy.  

  

 Mobilność doktorantów Mobilność w celu studiowania lub odbycia praktyki dla 
doktorantów: od 5 do 30 dni lub od 2 do 12 miesięcy. 



OFERTA DLA STUDENTÓW - STUDIA 
 * Rekrutacja dotyczy wyjazdów planowanych zarówno w I, jak i w II semestrze roku 
akademickiego 2022/2023; 

   

 * Wyjazd możliwy do uczelni z którą UP posiada umowę międzyinstytucjonalną w ramach 
programu Erasmus+. Lista uczelni partnerskich ogłoszona zostanie podczas rekrutacji; 

  

 * Wyjazdy do krajów programu; 

  

 * Nowość wyjazdy do krajów partnerskich = wszystkie kraje świata; 

  

 * Finansowanie na cały okres pobytu. 

  

  

  

  



OFERTA DLA STUDENTÓW - PRAKTYKA 

 * Rekrutacja dotyczy wyjazdów planowanych w semestrze letnim 2021/2022 oraz w 

okresie wakacyjnym 2022. 

 * Organizacją przyjmującą może być  dowolna firma, przedsiębiorstwo, NGO, ambasada i 

placówka dyplomatyczna RP zlokalizowana w kraju programu; 

 * Wyłączone z odbywania praktyk są wszystkie instytucje i agencje UE; 

 * Nowość wyjazdy do krajów partnerskich = wszystkie kraje świata; 

 * Finansowanie przyznawane jest na 2 pełne miesiące z możliwością przedłużenia; 

 * Wyjazdy absolwentów. 

  

  



STATUS STUDENTA 

 * Czas pobytu na stypendium to integralna część studiów (bez urlopu, przerwy w 

studiach);  

 * Całość osiągnieć uzyskanych na uczelni partnerskiej będzie uznane na wydziale 

macierzystym;  

 * Do suplementu do dyplomu zostaje wpisana informacja o odbytej mobilności wraz z 

wykazem zrealizowanych przedmiotów lub o zrealizowanej praktyce;  

 * Prawa i obowiązki studenta przedstawione są szczegółowo w Karcie Studenta 

Erasmusa.  



ZASADY FINANSOWANIA 
  

 WYJAZDY DŁUGOTERMINOWE STUDENTÓW NA STUDIA  

Wyjazdy do krajów programu od 2 do 12 miesięcy. 

 

Kraje należące do danej grupy i stawka miesięczna : 

  

 Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14  
(Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo) 520 € 

  

 Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje 
regionu 5 (Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino)  520 € 

   

 Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, 
Słowenia, Turcja, Węgry 450 € 

  



ZASADY FINANSOWANIA 
  

 WYJAZDY DŁUGOTERMINOWE STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW NA PRAKTYKĘ 

  

Wyjazdy do krajów programu od 2 do 12 miesięcy (stawka na SMS + 150 €)  

  

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 
14 (Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo) 670 € 

  

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 
oraz kraje regionu 5 (Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino)  670 € 

   

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 € 

  



NOWOŚCI 

 WYJAZDY DŁUGOTERMINOWE 
STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW DO KRAJÓW PARTNERSKICH 

  

 * Wyjazdy na studia lub na praktykę do krajów partnerskich w 
ramach KA131-2021 za wyjątkiem krajów z regionów 5 i 14 

700 € /miesiąc 

  

 * Lista dostępnych krajów partnerskich opublikowana zostanie 
podczas rekrutacji.  



NOWOŚCI 
 Mobilność mieszana – wyjazdy krótkoterminowe 

 Mobilność mieszana to połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę 
doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. 

 Każdy student może również realizować mobilność mieszaną poprzez uczestnictwo w mieszanym programie  
intensywnym.  
Ponadto studenci (krótkiego cyklu kształcenia na poziomie studiów wyższych/studiów licencjackich/magisterskich),  
którzy nie mogą uczestniczyć w długoterminowej mobilności w formie fizycznych studiów lub praktyk, na przykład 
ze względu na kierunek studiów lub mniejsze możliwości uczestnictwa, będą mogli wziąć udział w 
krótkoterminowej mobilności fizycznej poprzez połączenie jej z obowiązkowym komponentem wirtualnym.  

 Mobilności od 5 do 30 dni połączone z obowiązkową częścią wirtualną minimum 3 ECTS 

 Finansowanie 5-14 dni 70 € / dzień 

 Finansowanie 15-30 dni 50 € / dzień 

 + dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicje „osoby z mniejszymi szansami”: 

 * 5-14 dni 150 € 

 * 15-30 dni 100 € 

  



NOWOŚCI 

 ”GREEN TRAVEL” DLA STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW 

  

 Podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub 
wspólne korzystanie z samochodu: 

  

 Dodatkowe 50 € z tytułu spełnienia wymogów związanych z ”green travel”. 

  



WYJAZDY DLA OSÓB Z „MNIEJSZYMI SZANSAMI”  

 Grupy wsparcia finansowego : 

  

 Osoby z niepełnosprawnościami na podstawie orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności.  

  

 Osoby ze środowisk uboższych decyzja uczelni o przyznaniu danej osobie 
stypendium socjalnego. 

  

 dodatkowo 250 € /miesiąc niezależnie od rodzaju wyjazdu długoterminowego (na 
studia czy na praktykę, do kraju programu czy do kraju partnerskiego)  



KRYTERIA REKRUTACJI  

 Rok studiów (preferowany wyższy, studenci ostatnich lat studiów mają 

pierwszeństwo); 

 Wyniki w nauce (średnia z całego cyklu minimum 3,5); 

 Znajomość języka obcego w którym będą prowadzone zajęcia/praktyka; 

 Opinia Pełnomocnika ds. Programu Erasmus+; 

 Współpraca z Biurem Współpracy Międzynarodowej UP; 

 Aktywność kandydata (działalność w kołach, organizacjach studenckich). 



PROCEDURA REKRUTACYJNA 2022/2023 

 Etap I – Zgłoszenie online w portalu WEBCON do 30.09.2022 

 Obowiązek studenta przed rejestracją: 

* Zapoznanie się z zasadami rekrutacji, 

* Zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla 

Instytutów; 

* Przejrzenie stron internetowych zainteresowanych uczelni; 

* Wybranie uczelni, zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów 

przez uczelnie partnerską w stosunku do programu obowiązującego studenta na UP.  

  



PROCEDURA REKRUTACYJNA 2022/2022 

 Etap II – Egzamin z języka obcego 

 Na podstawie złożonych dokumentów do dnia 30.09.2022 zostanie 
przeprowadzony egzamin językowy dla wyselekcjonowanych studentów 
(według Zasad Rekrutacji).  

  

  

Etap III - Ogłoszenie wyników 



REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 KROK 1. Student wypełnia aplikację rekrutacyjną Erasmus+ 
KA103 Student w portalu Webcon 
(https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/70) 
klikając przycisk „Złóż wniosek” 

https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/70
https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/70


REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 Dane logowania do portalu – takie jak do Wirtualnej Uczelni:  

 Login: sXXXXXX (numer indeksu studenta)   

 Hasło: XPXXXXXXXXXXX? (PESEL studenta) 

  



REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 KROK 2. Wybór programu  

  



REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 KROK 3. Dane  

  



REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 KROK 4. Wybór uczelni przyjmującej – wyjazdy na studia  

  



REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 KROK 4. Wybór instytucji przyjmującej – wyjazdy na praktykę 

Obowiązkowo należy podać kraj wyjazdu, jeżeli znaleźli Państwo już 

instytucję to również proszę ją wpisać.  



REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 KROK 5. Średnia ocen, znajomość 
języków obcych.  



REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 KROK 6. Stypendia i dotychczasowy udział w 
programie 

Dane dot. stypendium 

socjalnego uzupełnia Biuro 

Spraw Studenckich 



REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 KROK 6.1. Orzeczenie o niepełnosprawności 

W przypadku studenta z orzeczeniem o 

niepełnosprawności należy zaznaczyć „Tak” 

oraz umieścić w załączeniu skan orzeczenia 

lekarskiego.   



REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 KROK 7. List motywacyjny, dodatkowe załączniki  
i komentarze 



REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 KROK 8. Wybór semestru (dot. wyjazdów na studia) 

Proszę dokonać wyboru semestru, w 

którym realizowana będzie mobilność 



REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 KROK 9. Złożenie aplikacji i dalsze kroki 

Akceptacja 

pełnomocnika 

instytutowego,  

w przypadku 

braku - zwrot 

do studenta z 

komentarzem 

Potwierdzenie 

otrzymywanego 

stypendium 

socjalnego – jeżeli 

dotyczy 

Akceptacja średniej  



REKRUTACJA – PORTAL WEBCON 

 Po dopełnieniu formalności student otrzyma informację o 
zaakceptowaniu wniosku aplikacyjnego widoczną w portalu 

WEBCON 

  

 Wszelkie pytanie dot. wyjazdów na STUDIA/PRAKTYKA proszę 
kierować do:  

 mgr Anna Brońka – anna.bronka@up.krakow.pl 

  

mailto:anna.bronka@up.krakow.pl


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  


