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Instytut Imię Nazwisko Adres e-mail

Instytut Biologii dr hab. Prof. UP Łukasz Binkowski lukasz.binkowski@up.krakow.pl

Instytut Filologii Polskiej dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UP marzena.blasiak-tytula@up.krakow.pl

Instytut Filozofii i Socjologii dr Grzegorz Kubiński grzegorz.kubinski@up.krakow.pl

Instytut Geografii dr Matylda Siwek matylda.siwek@up.krakow.pl

Instytut Sztuki i Designu dr Małgorzata Markiewicz malgorzata.markiewicz@up.krakow.pl

Instytut Historii i Archiwistyki dr Wiktora Kudela-Świątek wiktora.kudela-swiatek@up.krakow.pl

Instytut Matematyki dr hab. Prof. UP Katarzyna Korwin-Słomczyńska kslomcz@up.krakow.pl

Instytut Bezpieczeństwie i Informatyki dr Artur Jach-Chrząszcz /  dr hab. Prof. UP Piotr Czerski artur.jach-chrzaszcz@up.krakow.pl/ piotr.czerski@up.krakow.pl

Instytut Nauk o Informacji dr Iwona Pietrzkiewicz iwona.pietrzkiewicz@up.krakow.pl

Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny dr hab. Prof. UP Jolanta Maćkowicz jolanta.mackowicz@up.krakow.pl

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej dr Aneta Wojnarowska aneta.wojnarowska@up.krakow.pl

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli dr Agnieszka Muchacka-Cymerman agnieszka.muchacka-cymerman@up.krakow.pl

Instytut Psychologii dr  Pietras Karolina karolina.pietras@up.krakow.pl

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego dr Dominika Sozańska dominika.sozanska@up.krakow.pl

Instytut Nauk Technicznych dr inż. Paweł Hyjek pawel.hyjek@up.krakow.pl

Instytut Filologii Angielskiej prof. dr hab. Mariusz Misztal mariusz.misztal@up.krakow.pl

Filologia rosyjska dr  Julia Ostanina-Olszewska julia.ostanina-olszewska@up.krakow.pl

Filologia germańska dr hab. Prof. UP Paul Martin Langner paul.langner@up.krakow.pl

Filologia romańska dr Małgorzata Niziołek malgorzata.niziolek@up.krakow.pl

Filologia włoska mgr Paulina Kwaśniewska-Urban paulina.kwasniewska-urban@up.krakow.pl

Filologia hiszpańska Dr hab. Prof. UP Marta Cichocka marta.cichocka@up.krakow.pl

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych dr Barbara Węglarz barbara.weglarz@up.krakow.pl

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji dr Marta Czyżewska marta.czyzewska@up.krakow.pl

PEŁNOMOCNICY PROGRAMU ERASMUS+



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+



MOŻLIWOŚCI WYJAZDÓW

Wyjazdy długoterminowe w celu zrealizowania części studiów na uczelni
partnerskiej za granicą (od 2 do 12 miesięcy);

W celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (od 2 do 12 miesięcy);

Wyjazdy krótkoterminowe (od 5 do 30 dni);

Wyjazdy absolwentów w celu odbycia stażu za granicą (rekrutacja na ostatnim
roku studiów, zakończenie do 12 miesięcy od daty obrony).



OFERTA DLA STUDENTÓW - STUDIA
* Rekrutacja dotyczy wyjazdów planowanych zarówno w I, jak i w II semestrze roku 
akademickiego 2023/2024;

* 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.



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 

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 €



NOWOŚCI

WYJAZDY DŁUGOTERMINOWE 
STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW DO KRAJÓW PARTNERSKICH

* Wyjazdy na studia do krajów partnerskich w ramach KA131-
2022 za wyjątkiem krajów z regionów 5 i 14 700 € /miesiąc

* Lista dostępnych krajów partnerskich opublikowana zostanie 
podczas rekrutacji. 



Mobilność mieszana – wyjazdy krótkoterminowe (5-30 dni)

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 €



DODATKOWE WSPARCIE FINANSOWE DLA OSÓB Z „MNIEJSZYMI 
SZANSAMI”

Osoby z niepełnosprawnościami na podstawie orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności. 

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

dodatkowo 250 € /miesiąc



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”.



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;

Opinia Pełnomocnika ds. Programu Erasmus+;

Współpraca z Biurem Współpracy Międzynarodowej UP;

Aktywność kandydata (działalność w kołach, organizacjach studenckich).



PROCEDURA REKRUTACYJNA 2023/2024
Etap I – Zgłoszenie online w portalu WEBCON do 16.01.2023

 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 2023/2024

Etap II – Egzamin z języka obcego

Na podstawie złożonych dokumentów do dnia 31.01.2023 zostanie 
przeprowadzony egzamin językowy dotyczy osób, które nie posiadają 
stosownych certyfikatów językowych, ani oceny z lektoratu 

(Zasad Rekrutacji). „(studenci kierunków innych niż filologiczne i nieposiadający 

międzynarodowych certyfikatów językowych zdanych co najmniej na poziomie B2 na ocenę B, 
zobowiązani będą do uczestnictwa w egzaminie językowym odbywającym się w II Etapie 

Rekrutacji)

Etap III - Ogłoszenie wyników do dnia 12.02.2023



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


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 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 proszę kierować do: 

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

mailto:anna.bronka@up.krakow.pl


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ



ERASMUS PYTANIA I ODPOWIEDZI
Jak wysokie jest stypendium?

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, Moćnako, Państwo Watykańskie, San Marino)  520 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, 

Słowenia, Turcja, Węgry 450 €

Czy można przedłuży pobyt?

Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku 

akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium. Aby przedłużyć 

pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni goszczącej i macierzystej, 

uzgodnić “Porozumienie o programie zajęć” na kolejny okres i podpisać stosowny aneks do umowy z uczelnią macierzystą. 

Jestem studentem kognitywistyki (I rok) i jestem zainteresowany wyjazdem na stypendium Erasmus+. Jakie są 

możliwości wyjazdu dla studentów kierunku kognitywistyka? 



Jeśli wyjeżdża się na Erasmusa do kraju innego niż anglojęzyczny, to czy trzeba znać język inny niż angielski? Jeśli tak, to 

na jakim poziomie?

Znajomość danego języka obcego jest jednym z podstawowych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze kandydatów na 

wyjazdy Erasmusa. Język obcy, w którym zamierzasz studiować musisz znać w takim stopniu, aby brać aktywny udział w 

zajęciach. Pamiętaj, że będziesz zdawać egzaminy także w tym języku. 

Jakie są warunki kwalifikacji na projekt Erasmus?

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;

Opinia Pełnomocnika ds. Programu Erasmus+;

Współpraca z Biurem Współpracy Międzynarodowej UP;

Aktywność kandydata (działalność w kołach, organizacjach studenckich).

Czy studenci niestacjonarni maja możliwość wyjazdu?

Takosoby studiujące w trybie wieczorowym lub zaocznych są uprawnione do ubiegania się o wyjazd Erasmusa. Natomiast w 

uczelni zagranicznej można studiować tylko na studiach dziennych (stacjonarnych).



Czy można złożyć wniosek o wymianę na uczelnie nie wymienioną w liście uczelni? 

Wyjazd możliwy jest tylko do uczelni z którymi UP ma podpisane umowy. Można jednak zwrócić się do Pełnomocnika z prośbą o 

nawiązanie nowej współpracy.

Jak wygląda zaliczanie przedmiotów na innej uczelni? czy oceny zdobyte tam liczą się później w Polsce czy trzeba 

nadrabiać? 

Tak. Zdanie egzaminu lub zaliczenie przedmiotu w formie obowiązującej w uczelni zagranicznej jest niezbędne do zaliczenia 

przedmiotów i uzyskania punktów ECTS. Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmusa uznawany jest za integralną 

część studiów w uczelni macierzystej. Dlatego studia w uczelni przyjmującej muszą dotyczyć tej samej dziedziny, którą studiujesz

w kraju. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą powinno być podpisanie "Porozumienia o programie zajęć" (Learning 

Agreement). Wszystkie przedmioty uzgodnione w “Porozumieniu o programie zajęć” powinny być zaliczone, a oceny uzyskane na 

egzaminach w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej. Jeżeli nie wiesz,

jakie będą zasady przepisania ocen, skontaktuj się z Pełnomocnikiem Instytutowym. O zaliczeniu decyduje ostatecznie 

Pełnomocnik po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego przez uczelnię zagraniczną. 

Czy istnieje możliwość wyjazdu studiując równocześnie dwa kierunki? 

Tak pod warunkiem uzgodnienia porozumienia o programie zajęć


