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Nowy Erasmus 2021/27

 Nowe rodzaje mobilności

 Dodatek za Green Travel

 Dodatek dla osób z „mniejszymi szansami” 

praktyka ? studia



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, 

Republika Macedonii Północnej, Serbia 

 Możliwość wyjazdów do  Wielkiej Brytanii 

i Szwajcarii

http://www.agh.edu.pl/
http://www.agh.edu.pl/


Możliwości wyjazdów studentów i absolwentów

 długoterminowe wyjazdy na studia/praktykę od 2 do 12 miesięcy: 
mobilność fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna

 krótkoterminowe wyjazdy na studia/praktykę (5-30 dni mobilności 
fizycznej) połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów-
opcjonalną) częścią wirtualną (min./max. czas trwania nieokreślony)

 BIPs krótkotrwałe wyjazdy na studia (5-30 dni mobilności fizycznej) 
połączone z obowiązkową częścią wirtualną (min./max. czas trwania 
nieokreślony) min. 3 ECT

Blended mobility = każda mobilność fizyczna + wirtualna



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 



Kto może wyjechać?

 Studenci I (po ukończeniu 1. roku), II i III stopnia studiów 
dziennych, wieczorowych, zaocznych, oferta nie dotyczy słuchaczy 
studiów podyplomowych; 

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

 Absolwenci mogą wyjechać na praktykę – do rekrutacji muszą 
podejść mając status studenta, tj. przed obroną!

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



Rekrutacja 

 Rekrutacja odbywa się na wydziale macierzystym studenta.

 W przypadku wyjazdu studenta z umowy Erasmus+ z innego wydziału, w
ankiecie rekrutacyjnej powinna być adnotacja koordynatora umowy dot.
zgody na udostępnienie miejsca.



UWAGA ! Studenci planujący wyjechać na 

1 semestrze studiów magisterskich

Odraczamy wyjazdy na 1 semestrze studiów magisterskich, gdyż 

realizacja mobilności  oraz podpisanie umowy finansowej możliwe jest 

dopiero po uzyskaniu statusu studenta studiów magisterskich. Przed 

wyborem uczelni upewnij się, że zajęcia rozpoczynają odpowiednio późno 

czyli po uzyskaniu statusu studenta AGH.

Prosimy o zachowanie ostrożności  z wyjazdami na ostatnim semestrze 

studiów inżynierskich. Późna sesja na uczelni partnerskich może 

spowodować brak możliwości rekrutacji na studia magisterskie



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 (70% grantu); druga rata 
(30% grantu) po powrocie i rozliczeniu się z dokumentów 

 Wypłata w EURO- konto walutowe by uniknąć kosztów przewalutowania



Wysokość dofinansowania długotrwałe 
wyjazdy (studia)



Wysokość dofinansowania długotrwałe wyjazdy 

(praktyki)



Wyjazdy długoterminowe osób z 
„mniejszymi szansami”

dodatkowo 250 euro/miesiąc

niezależnie od rodzaju wyjazdu długoterminowego

(na studia czy praktykę, do kraju programu czy kraju partnerskiego)



Wyjazdy krótkoterminowe studentów i absolwentów

Długość pobytu Stawka dzienna

Dodatkowa kwota dla 
uczestnika spełniającego  

definicję „osoby z 
mniejszymi szansami” 

od 5 do 14 dni 70 €/dzień 100 € /wyjazd 

od 15 do 30 dni 50 €/dzień 150 € /wyjazd



Koszty podróży dla studentów / absolwentów

Wyłącznie dla:

Krótkoterminowych wyjazdów studentów i absolwentów 

spełniających definicję „osoby z mniejszymi szansami”

Stawki obliczane na podstawie programowego kalkulatora 

odległości.



Green travel

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

 Wsparcie indywidualne na koszty utrzymania na dodatkowe dni dla 
podróży powyżej 500 km.

 50 euro z tytułu wymogów związanych z green travel dla osób 
nieotrzymujących standardowego ryczałtu ma podróż



Rekrutacja/kwalifikacja

Podstawowe kryteria rekrutacyjne:

Średnia ocen z toku studiów

Potwierdzona znajomość języka obcego – min. poziom B2

Działalność dodatkowa: naukowa, studencka, etc.

Wydziały mogą ustalić wewnętrzne, dodatkowe kryteria rekrutacyjne!



Rekrutacja na studia c.d.

 Rekrutacja odbywa się na wydziale macierzystym studenta.

 Student składa ankietę rekrutacyjną wraz z certyfikatem językowym 
potwierdzającym znajomość języka obcego na min. poziomie B2 do 
swojego Koordynatora Wydziałowego.

 W przypadku wyjazdu studenta z umowy Erasmus+ z innego wydziału, w 
ankiecie rekrutacyjnej powinna być adnotacja koordynatora umowy dot. 
zgody na udostępnienie miejsca.



Erasmus+ Koordynatorzy Wydziałowi 

Koordynator Wydziałowy Wydział adres e- mail

dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ kadudek@agh.edu.pl

dr hab. Halina Krawiec, prof. 

nadzw.
WO krawiec@agh.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka 

Malinowska 
WGGiIŚ amalin@agh.edu.pl

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. 

nadwz.
WIMiR pajak@agh.edu.pl

dr hab. Bartosz Handke, prof. 

AGH
WIMiC bhandke@agh.edu.pl

dr hab. Łukasz Gondek WFiIS lgondek@agh.edu.pl

dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH jpyrkosz@agh.edu.pl

dr hab. inż. Marek Borowski WILiGZ borowski@agh.edu.pl

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, 

prof. AGH
WMN rkowalik@agh.edu.pl

dr hab. inż. Edyta Kucharska WEAIiIB edyta@agh.edu.pl

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ kklimkie@zarz.agh.edu.pl

dr inż. Małgorzata Żabińska-

Rakoczy
WIEiT zabinska@agh.edu.pl

dr hab inż.Tomasz Kozieł WIMiIP tkoziel@agh.edu.pl

dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNiG ans@agh.edu.pl

dr inż. Katarzyna Czerw WEiP erasmus.weip@agh.edu.pl

dr hab. Anna Dudek WMS aedudek@agh.edu.pl

prof. dr hab. Marcin Szpyrka Szkoła Doktorska AGH mszpyrka@agh.edu.pl



Punkty ECTS

 Dofinansowanie Erasmus+ otrzymywane jest na realizacje punktów ECTS 

na uczelni partnerskiej. Ewentualne punkty ECTS  realizowane w tym 

samym okresie w AGH nie liczą się do minimum. W przypadku ostatniego 

semestru studiów magisterskich na naszej uczelni decyzja Koordynatora 

Uczelnianego punktacja została obniżona do 20 w przypadku kiedy 

student przygotowuje w tym samym czasie  prace magisterską.

 Rozliczenie finansowe zakończonej mobilności w DWZ a rozliczenie 

semestru ma wydziale to dwa różne/równoległe rozliczenia



Przedłużenie

 Możliwe tylko w ramach tego samego roku akademickiego pod 

warunkiem, że jest wolne miejsce na umowie na kolejny semestr oraz 

wolne środki na finansowanie (możliwe przedłużenie bez grantowe w 

przypadku braku środków) 

 Nowy rok akademicki to nowa rekrutacja



UWAGA!
 nie wolno łączyć programów finansowanych przez UE; 

 student jest odpowiedzialny za dopełnienie wszystkich wymaganych 
formalności; 

 zakwalifikowanie do programu nie jest jednoznaczne z wyjazdem 
na studia/praktykę ;

 ostatecznym warunkiem uczestnictwa w Programie jest akceptacja 
kandydatury studenta przez instytucję przyjmującą. 

 Po ogłoszeniu wyników rekrutacji zapoznaj się z informacjami na stronie:

 http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/studia-krok-po-
kroku/

 http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/praktyki-krok-po-
kroku/

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/studia-krok-po-kroku/
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/praktyki-krok-po-kroku/


Wyjazdy na studia

 Szczegółowe Zasady Rekrutacji 2021/22 są dostępne na stronie: 

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/studia-krok-po-

kroku/

 uznanie okresu studiów za granicą bez konieczności powtarzania roku lub 

korzystania z urlopu dziekańskiego 

 stypendysta nie traci statusu studenta AGH (utrzymuje prawo do 

przyznanej pomocy materialnej i innych świadczeń z wyjątkiem miejsca w 

domu studenckim) 

 Wyjazdy do uczelni, z którymi AGH podpisała umowy bilateralne –

dostępne na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-

miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2020/ -

nadal aktualne

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/studia-krok-po-kroku/
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2020/


Umowy międzyinstytucjonalne 
w programie ERASMUS+ 

Wymiana studentów może  być realizowana pomiędzy uczelniami, które posiadają ważną  

Kartę Uczelni Erasmusa



Umowy Erasmus+ zawarte przez AGH



Wyjazdy na praktyki i staże

 Organizowane w firmach, ośrodkach badawczych i na 

uniwersytetach 

 Możliwość staży dla absolwentów

 Rekrutacja w czasie studiów (status studenta)

 Realizowane w ciągu 12 miesięcy od daty obrony



Wyjazdy na praktyki i staże

 długoterminowe wyjazdy na praktykę od 2 do 12 miesięcy: mobilność 
fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna

 krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) 
połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów-opcjonalną) częścią 
wirtualną (min./max. czas trwania nieokreślony)

 Blended mobility = każda mobilność fizyczna + wirtualna



Rekrutacja na praktyki

Podstawowe kryteria rekrutacyjne:

Średnia ocen z toku studiów

Potwierdzona znajomość języka obcego (wymiany) – min. poziom B2

Działalność dodatkowa: naukowa, studencka, etc.

Wydziały mogą ustalić wewnętrzne, dodatkowe kryteria rekrutacyjne!

Oferta praktyk z instytucji przyjmującej potwierdzona pismem lub mailem



Rekrutacja na praktyki c.d.

 Rekrutacja odbywa się na wydziale macierzystym 

studenta.

 Student składa ankietę rekrutacyjną wraz z 

certyfikatem językowym potwierdzającym 

znajomość języka obcego na min. poziomie B2 do 

swojego Koordynatora Wydziałowego

 Absolwenci do rekrutacji muszą podejść mając 

status studenta, tj. przed obroną!



Jak znaleźć praktykę

 sprawdzaj informacje na stronie DWZ lub Facebooku – oferty praktyk są 
publikowane w aktualnościach; 

 wykorzystaj osobiste kontakty (wyjazdy zagraniczne, Erasmus+ studia) 

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

 poproś o pomoc wykładowców/ promotora 

 popytaj rodzinę i znajomych 



Przydatne linki

 dla studentów polskich źródło wsparcia studenckiego – grupa 
https://www.facebook.com/groups/WyjazdyzErasmus

oraz strony internetowej https://blogerasmus.pl/

 https://erasmusplus.org.pl/podstrony-akcji/szkolnictwo-wyzsze/oferty-praktyk-
zagranicznych/

 https://www.esn.pl/pl/news/jak-wyjecha%C4%87-na-praktyki-w-ramach-
programu-erasmus

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-
students_pl

https://www.facebook.com/groups/WyjazdyzErasmus
https://blogerasmus.pl/
https://erasmusplus.org.pl/podstrony-akcji/szkolnictwo-wyzsze/oferty-praktyk-zagranicznych/
https://www.esn.pl/pl/news/jak-wyjecha%C4%87-na-praktyki-w-ramach-programu-erasmus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_pl


Adresy internetowe

 Strona Agencji Narodowej programu Erasmus+ 
http://www.erasmus.org.pl

 Serwer Unii Europejskiej z informacjami ogólnymi o programie Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc80_en.htm

 Strona uczelniana Erasmus+ http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/
zawierająca aktualne informacje i formularze zgłoszeniowe 

 Strona DWZ http://www.dwz.agh.edu.pl/ - aktualności

http://www.erasmus.org.pl/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/
http://www.dwz.agh.edu.pl/


Program Edukacja

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora 

pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

(FRSE), powstał na mocy międzyrządowej 

umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu 

Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej 

pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i 

Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. 



Program Edukacja
Kraje uczestniczące

• Norwegia

• Islandia

• Liechtenstein



Program Edukacja
Możliwości wyjazdów

» studia od 3 do 12 miesięcy w jednym roku 

akademickim

» praktyki od 2 do 12 miesięcy w jednym roku 

akademickim

w każdym cyklu studiów (licencjackich, 

magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od 

rodzaju mobilności (studia czy praktyka) i liczby 

okresów mobilności. 



Program Edukacja

Wysokość przewidzianych stypendiów

» Studenci polscy – 1200 €

» Studenci z Państw Darczyńców – 1000 €

» Dodatkowo – 275 € / 360 € ryczałt na koszty 

podróży, wg kalkulatora odległości (pokrycie 

kosztów związanych z podróżami uczestników 

z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji 

mobilności)



Program Edukacja

Więcej informacji na stronie:

https://www.dwz.agh.edu.pl/wyjazdy-studentow/program-edukacja/



Koordynator Uczelniany Erasmus+ 
w AGH

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. nadzw. AGH 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

Budynek B-3, II p. pok. 205

+48 12 617 30 79

pajak@agh.edu.pl 



ZESPÓŁ DWZ DS. MOBILNOŚCI STUDENTÓW

» Anna McKnight mcknight@agh.edu.pl

» Monika Stępniowska   mstep@agh.edu.pl

» Agnieszka Osińska     osinska@agh.edu.pl

mailto:mcknight@agh.edu.pl
mailto:mstep@agh.edu.pl
mailto:osinska@agh.edu.pl


Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

www.dwz.agh.edu.pl

www.erasmusplus.agh.edu.pl

facebook.com/dwz.agh

+48 12 617 33 02

+48 12 617 51 00

+48 12 617 53 54



Dziękujemy za uwagę


