
Erasmus+ 2021/2022 – spotkanie informacyjne
Wrocław, 28 stycznia 2021r.



Erasmus+ 2021-2027

• budżet w wysokości ponad 26 miliardów euro,

• nowy program będzie bardziej inkluzywny, 
innowacyjny, cyfrowy i ekologiczny,

• zapowiedziano wprowadzenie bardziej 
elastycznych formatów mobilności,

• szczegóły zostaną podane w marcu br.
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Kraje uczestniczące w programie
➢ Państwa członkowskie UE (Austria, Belgia, Bułgaria, 

Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, 
Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy)

➢ Islandia, Liechtenstein, Norwegia

➢ Turcja

➢ Macedonia Północna

➢ Serbia
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Erasmus+ a Brexit
• Wielka Brytania wycofała się z udziału w Programie 

Erasmus+ w latach 2021-2027;

• zapowiedziano wprowadzenie nowego programu im. 
Alana Turinga;

• wyjazdy na praktyki mogą być realizowane w ramach 
projektów z edycji 2014-2020 – do maja 2022r.;

• w przypadku wyjazdów na okres dłuższy niż 6 miesięcy 
konieczne będzie uzyskanie wizy;

• https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-
what-you-need-to-know
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Możliwości wyjazdów

➢W celu zrealizowania części studiów na uczelni 
partnerskiej za granicą (od 3 do 12 miesięcy); 

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

➢Wyjazdy absolwentów w celu odbycia stażu
za granicą (rekrutacja na ostatnim roku 
studiów, zakończenie do 18 miesięcy od daty 
obrony).
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Możliwość wielokrotnych 
wyjazdów

➢Łączna długość pobytów za granicą nie może 
przekroczyć 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu 
studiów, tzw. kapitał mobilności;

➢UWAGA do kapitału mobilności wlicza się także 
pobyt bez grantu

➢Do pobytu dolicza się poprzedni wyjazd, w 
ramach LLP-Erasmus, Erasmus+ i Erasmus 
Mundus
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Kto może wyjechać?
➢ Studenci I (po ukończeniu 1. roku), II i III stopnia studiów dziennych,

wieczorowych, zaocznych, oferta nie dotyczy słuchaczy studiów
podyplomowych;

UWAGA: student aplikujący na wyjazd na pierwszym semestrze II stopnia,
w momencie rozpoczęcia wymiany musi mieć status studenta II stopnia i
podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych z uczelnią
macierzystą.

➢ Student studiujący na dwóch lub więcej kierunkach studiów może aplikować
tylko z jednego kierunku, w którym są spełnione powyższe warunki;

UWAGA: Wyjazd na studia/praktykę nie może kolidować z ukończeniem 
studiów, w terminie przewidywanym w planie studiów – wykluczone urlopy 

dziekańskie, chorobowe, itp.
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Mobilność w czasie COVID-19
➢Wymiana stacjonarna, tradycyjna – grant na cały pobyt za granicą;

➢ Wymiana hybrydowa – zajęcia stacjonarne naprzemiennie z 
zajęciami w trybie online – grant przyznawany od momentu przyjazdu 
na uczelnię do momentu powrotu do Polski;

➢ Wymiana w trybie online w całości – jeśli student wyjedzie do 
miasta uczelni partnerskiej otrzymuje grant na czas pobytu w miejscu 
wymiany (uczelnia partnerska potwierdza pobyt). Jeśli pozostanie w 
Polsce ma możliwość realizować wymianę, ale bez dofinansowania.



Wyjazdy na studia
➢ Szczegółowe Zasady Rekrutacji 2021/2022 są dostępne na 

stronie:

www.dwm.pwr.edu.pl => Studenci => Erasmus+ => studia

➢ Wyjazdy do uczelni, z którymi Politechnika Wrocławska 
podpisała umowy bilateralne – dostępne na stronie: 
www.dwm.pwr.edu.pl => Studenci => Erasmus+ => studia

➢ uznanie okresu studiów za granicą bez konieczności 
powtarzania roku lub korzystania z urlopu dziekańskiego  

➢ stypendysta nie traci statusu studenta Politechniki 
Wrocławskiej (utrzymuje prawo do przyznanej pomocy 
materialnej i innych świadczeń z wyjątkiem miejsca w domu 
studenckim)
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Rekrutacja na studia
ETAP 1

➢ 1. Wybór uczelni partnerskiej i sprawdzenie deadline nadsyłania nominacji 
i aplikacji
(z listy dostępnych uczelni na stronie: www.dwm.pwr.edu.pl)
UWAGA: uczelnie skandynawskie i holenderskie mają zwykle bardzo      

wczesny deadline na nominację kandydata 
↓ 
➢ 2. Kontakt z Koordynatorem Wydziałowym

Rekrutacja odbywa się na Wydziałach.
Kandydaci oceniani są na podstawie:

• średniej ocen (na podstawie zaświadczenia z Dziekanatu), 
• znajomości języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia na poziomie 

B2.2 
• dodatkowych kryteriów wskazanych przez Koordynatora Wydziałowego.

UWAGA: Wydziały mogą, w ramach ogólnych zasad Programu, stosować 
indywidualne kryteria rekrutacji studentów.

Zakończenie naboru na Wydziałach 5 marca 2021
↓
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Znajomość języka obcego

➢ Egzamin językowy (pisemny i ustny online)
• Poziom B2

• dotyczy osób, które nie posiadają stosownych certyfikatów językowych, ani oceny z 
lektoratu (wydruk z edukacji zatwierdzony przez Dziekanat)

• 13 marca 2021r. (szczegóły podane na stronie internetowej SJO)

➢ Osoby z certyfikatami
• konieczność doręczenia kopii certyfikatu językowego do Koordynatorów

Wydziałowych

• wykaz uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie SJO (dodatkowo, jeśli 
Koordynator Wydziałowy wyrazi zgodę uznanie FCE)

www.sjo.pwr.edu.pl

Rekrutacja na studia c.d.
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➢5 marca 2021 – zakończenie naboru kandydatów - studentów 
na wydziałach i przekazanie do DWM list kandydatów z 
informacją, kto wymaga egzaminu językowego

➢13 marca 2021 - egzaminy językowe dla kandydatów
➢19 marca 2021 - sporządzenie wstępnych list kandydatów na 

wyjazd na wydziałach z uwzględnieniem list rezerwowych
➢24 marca 2021 (godz.13.00) - spotkanie informacyjne online 

dla studentów wstępnie zakwalifikowanych 
➢28 kwietnia 2021 – deadline na złożenie formularzy 

aplikacyjnych do DWM (wyjazdy na cały rok i semestr 
zimowy)

➢4 - 14 maja 2021 – składanie formularzy aplikacyjnych do 
DWM (wyjazdy na semestr letni)

Harmonogram rekrutacji na studia
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Gdzie się zgłosić?

1. ETAP : wybór uczelni partnerskiej,
wizyta u Koordynatorów Wydziałowych

Należy złożyć u Koordynatorów dokumenty wymagane przez 
Koordynatorów

Nazwiska i adresy Koordynatorów można znaleźć na stronie:
http://www.dwm.pwr.edu.pl 

 Studenci => Program Erasmus+ => Erasmus+ studia
Zakończenie naboru studentów na Wydziałach do 5 marca 2021

2. ETAP : Spotkanie informacyjne online dla osób 
wstępnie zakwalifikowanych

24 marca 2021r., godz. 13.00
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Stypendium

➢ Stypendium jest formą dofinansowania na studiach za granicą i nie 
pokrywa pełnych kosztów pobytu.

➢ Stawki miesięczne są sztywne i zależą od grupy kraju wyjazdu. 

➢ Okres dofinansowania uzależniony od przyznanego uczelni 
dofinansowania.

➢ Wypłata w 2 ratach- pierwsza przed wyjazdem (80% grantu); druga 
rata (20% grantu) po powrocie i rozliczeniu się z dokumentów.

➢ Pobyt w instytucji przyjmującej musi mieścić się w okresie: 

od 1 lipca 2021 do 30 września 2022.
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Wysokość dofinansowania (studia)
Wyjazdy na studia: od 3 do 12 miesięcy

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium
w euro

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, 
Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, 
Norwegia, Szwecja

520 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, 
Niemcy Portugalia, Włochy

500 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 
Estonia, Macedonia Północna, Litwa, 
Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, 
Słowenia, Turcja, Węgry

450 €
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➢ Dodatkowe stypendium Rady Miasta Wrocławia - informacje w na stronie
Wrocławskiego Centrum Akademickiego

https://wca.wroc.pl/stypendium-dla-studentow-wyjezdzajacych-za-granice

➢ Dofinansowanie dla osób z orzeczonym stopniem  niepełnosprawności –
wniosek należy złożyć co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem mobilności, 
rozliczenie na podstawie kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność 
ich udokumentowania dowodami finansowymi (faktury, rachunki, bilety)

➢ Dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 euro (równowartość w PLN)
na każdy miesiąc pobytu na studia dla studentów uprawnionych w trakcie
rekrutacji do stypendium socjalnego na PWr (na podstawie
zaświadczenia/kopia decyzji) – program PO WER

Inne możliwości dofinansowania
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Wyjazdy na praktyki i staże

➢ Organizowane w firmach, ośrodkach badawczych i na
uniwersytetach;

➢ Praktyki studenckie – od 2 do 12 miesięcy;

➢ Staże dla „recent graduates”:

- rekrutacja w czasie studiów;

- realizowane w ciągu 18 miesięcy od daty obrony.

➢ Absolwenci mają możliwość wielokrotnych wyjazdów w 
czasie roku od obrony i w ramach posiadanego kapitału 
mobilności.
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Co oferuje program?

➢ możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego za 

granicą;

➢ realizację praktyki zgodnej z kierunkiem studiów;

➢ skorzystanie z bazy naszych partnerów i oferowanych   

przez nich praktyk;

➢ uzyskanie dofinansowania praktyki.
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Wysokość dofinansowania (praktyki)
Wyjazdy na praktyki: od 2 do 12 miesięcy

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium
w euro

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, 
Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, 
Norwegia, Szwecja

620 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, 
Niemcy, Portugalia, Włochy

600 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 
Estonia, Macedonia Północna, Litwa, 
Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, 
Słowenia, Turcja, Węgry

550 €
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Inne możliwości dofinansowania –
PO WER

Dla osób wyjeżdżających na praktyki studenckie:

➢ Dofinansowanie dla osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności – na podstawie rozliczenia kosztów
rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania
dowodami finansowymi (faktury, rachunki, bilety);

➢ Dodatkowe dofinansowanie w wysokości 100 euro (równowartość
w PLN) na każdy miesiąc pobytu na wymianie dla studentów
uprawnionych do stypendium socjalnego na PWr w czasie rekrutacji
(na podstawie zaświadczenia/kopia decyzji).

Osoby wyjeżdżające na staże absolwenckie nie są uprawnione do
pobierania dodatkowego dofinansowania z funduszy PO WER.
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Pomoc finansowa
➢ Stypendium jest dofinansowaniem kosztów związanych z 

podrożą i pobytem za granicą. Przeznaczone jest na pokrycie 
części kosztów podroży, zakwaterowania, utrzymania oraz 
innych wydatków związanych z pobytem na praktyce;

➢ Instytucja przyjmująca na praktykę może zaoferować :

- ‘kieszonkowe’

- zakwaterowanie,

- wyżywienie,

- refundacje dojazdów.

➢ Szczegółowe warunki finansowe reguluje umowa o realizację 
praktyki.
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Erasmus praktyki – wymagane dokumenty:

➢ podpisany formularz aplikacyjny;

➢ zaświadczenie z dziekanatu o średniej ważonej ze wszystkich
ocen uzyskanych w toku studiów;

➢ potwierdzenie znajomości języka obcego:

- kopia certyfikatu językowego wraz z oryginałem do wglądu lub;

- kopia strony z indeksu z oceną z egzaminu na poziomie
minimum B2 lub zaliczenia na poziomie B2.2.

- możliwość podejścia do egzaminu organizowanego przez DSM
13 marca br. (zapisy: julia.bohdziewicz@pwr.edu.pl do 11
marca br.)
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Przyznanie grantu

➢ Rekrutacja ma charakter ciągły – jedyny deadline dotyczy
absolwentów, którzy muszą zrekrutować się przed obroną.

➢ Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco a granty przyznawane
do wyczerpania środków.

➢ Przyznanie grantu następuje po złożeniu akceptacji od
instytucji przyjmującej.

➢ Maksymalna liczba studentów zakwalifikowanych do Programu
zależy od wysokości dofinansowania przyznanego w danym
roku przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
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Jak znaleźć praktykę
➢ sprawdzaj informacje na stronie Działu Współpracy

Międzynarodowej – oferty praktyk są publikowane w
aktualnościach;

➢ przejrzyj listę organizacji partnerskich (na naszej stronie) –
zakładka „Organizacje partnerskie”

➢ wykorzystaj osobiste kontakty (wyjazdy zagraniczne,
Erasmus+ studia)

➢ odwiedź strony dużych firm oraz międzynarodowych
koncernów np. Philips, Siemens

➢ poproś o pomoc wykładowców/ promotora

➢ popytaj rodzinę i znajomych
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Co się liczy gdy szukasz praktyki?

➢ czas - nie zwlekaj z szukaniem firmy;

➢ starannie przygotowane dokumenty (CV i list 
motywacyjny);

➢ bezpośredni kontakt z firmą (ustalenia dotyczące planu 
praktyki, okresu praktyki, ew. dodatkowego 
wynagrodzenia);

➢ cierpliwość;

➢ przemyślany dobór firm (pisz tylko tam gdzie naprawdę 
chciałbyś wyjechać);
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UWAGA!!!
➢ przed wyjazdem i po powrocie – test językowy online;

➢ nie wolno łączyć programów finansowanych przez UE;

➢ jesteś odpowiedzialny za dopełnienie wszystkich wymaganych
formalności;

➢ zakwalifikowanie do programu nie jest jednoznaczne z
wyjazdem na praktykę;

➢ ostatecznym warunkiem uczestnictwa w Programie jest
akceptacja kandydatury studenta przez instytucję
przyjmującą.
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Dział Współpracy Międzynarodowej
Budynek A-1, pokój 255

Godziny przyjmowania studentów:

Pon, Wt, Czw, Pt w godz: 1045 -1400

Śr: tylko osoby umówione

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
Anna Nosal

e-mail: anna.nosal@pwr.edu.pl
tel. 71 320 25 43

STUDIA
Marta Kłosowska

e-mail: marta.klosowska@pwr.edu.pl
tel. 71 320 22 32

PRAKTYKI
Julia Bohdziewicz

e-mail: julia.bohdziewicz@pwr.edu.pl
tel. 71 320 41 21

mailto:anna.nosal@pwr.edu.pl
mailto:marta.klosowska@pwr.edu.pl
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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