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Dokąd można 
wyjechać? 

kraje członkowskie UE: 
Austria, Belgia, Bułgaria, 
Chorwacja, Cypr, Czechy, 
Dania, Estonia, Finlandia, 
Francja, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Irlandia, Litwa, 
Luksemburg, Łotwa, Malta, 
Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Szwecja, Węgry, 
Wlk. Brytania, Włochy 
 
kraje spoza UE: 
Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia, Turcja, 
Macedonia 
 

Szwajcaria nie bierze udziału w programie 

Erasmus+ w roku akad. 2018/2019 



Umowy międzyinstytucjonalne  
w programie ERASMUS+  
 

Wymiana studentów może  być realizowana pomiędzy uczelniami, które posiadają ważną   

 Kartę Uczelni Erasmusa 

 



Aby móc ubiegać się o 
wyjazd w programie 
Erasmus+, trzeba: 
 

 

  być zarejestrowanym na studiach licencjackich, 
inżynierskich, magisterskich (lub 
równoważnych) albo doktoranckich; 

 

  mieć niewykorzystany limit wyjazdów w 
programie Erasmus+ (kapitał mobilności); 

 

 zapoznać się z zasadami rekrutacji 
obowiązującymi na Wydziale; 

 

  złożyć wymagane przez Uczelnię/Wydział 
dokumenty w wyznaczonym terminie; 

 

  po zakwalifikowaniu na wyjazd – przestrzegać 
wskazówek przekazanych przez  Koordynatora 
Wydziałowego i DWZ. 



 PODSTAWOWE KRYTERIA REKRUTACYJNE 
 

  

o średnia ocen z toku studiów min. 3,8 

o potwierdzona znajomość języka obcego – min. B2.  

o działalność dodatkowa 

o naukowa 

o studencka 

 

Wydziały mogą ustalić wewnętrzne, 

dodatkowe kryteria rekrutacyjne.  

 

 

 



Erasmus+     
Kto może wyjechać? 

 

 

STUDENCI 

każdego kierunku studiów, na wszystkich poziomach 
studiów (I, II i III stopnia) na studiach stacjonarnych   

i niestacjonarnych 

  

jeśli...  

• masz zaliczony przynajmniej  
I rok studiów (I stopnia) 

• znasz język obcy na poziomie B2 (język w którym 
prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej) 

• nie jesteś w trakcie urlopu dziekańskiego  

 



Erasmus+ 

 

W ramach programu studenci mogą 
wyjechać na: 

 

 

 

 

 

 

Studia Praktykę 



Erasmus+ 
wyjazd na studia –  
do zagranicznej uczelni 
 

na okres  

od 3 do 12 miesięcy  

w ramach jednego cyklu 
studiów 

 I stopnia  

 II stopnia  

                           III stopnia (doktoranckie) 



 
Erasmus+ 
wyjazd na praktykę  
 
 

 

 

na okres od 2 do 12 miesięcy  

w ramach jednego cyklu studiów 

 
I stopnia 

II stopnia  

III stopnia(doktoranckie) 

 

 

Absolwent uczelni może zrealizować 
praktykę zagraniczną. 

 



Erasmus+ 
wyjazd na praktykę  
Absolwenci 

 

 Studenci muszą przystąpić do rekrutacji na 
ostatnim roku studiów, czyli zakwalifikować 
się   do  programu jeszcze przed  
ukończeniem studiów.  

 

 Praktyka musi się rozpocząć i zakończyć 
przed upływem 12 miesięcy od ukończenia 
studiów.  

 

 Czas trwania praktyki w przypadku 
niedawnych absolwentów wynosi 
maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu 
studiów, na którym składają oni wniosek o 
praktykę.  

 

 Nie ma możliwości finansowania z Programu 
POWER 

 



 

Erasmus+ 

wyjazd na praktykę  

 Praktykę można realizować: 

 

 w krajach programu Erasmus+ (28 państw 

członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, 

Norwegia, Turcja)  

 w zagranicznych instytucjach, 

przedsiębiorstwach, firmach, placówkach 

naukowo-badawczych 

 w uczelniach wyższych, które posiadają 

KARTĘ ECHE (Erasmus Charter for Higher 

Education).  

 Szwajcaria nie bierze udziału w programie 

Erasmus+ w roku akad. 2017/2018. 

 

 Nie można odbyć praktyk w:  

 instytucjach unijnych,  

 w instytucjach odpowiedzialnych za 

zarządzanie unijnymi  programami, 

 polskich placówkach dyplomatycznych za 

granicą.  

 

 

 

  

 



Rekrutacja na Wydziałach AGH 

Rekrutacja studentów na wyjazdy 

 na studia/praktyki odbywa się na 

 

wydziale macierzystym studenta 

 

 

Student składa Ankietę rekrutacyjną do 

swojego Koordynatora wydziałowego/umowy. 

 

W przypadku udostępnienia miejsca na wyjazd 

 przez Koordynatora innego wydziału, 

 w ankiecie rekrutacyjnej powinna być adnotacja  

 dot. zgody. 

 
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

ERASMUS+ 
Studia zagraniczne 

 
Kraków, ....................... 

(data) 

ANKIETA/ STUDIA 

                                                      informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji) 
 

ROK STUDIÓW: 
stopień studiów: 

 WYDZIAŁ:  

 

 
Imię ................................................ Nazwisko:.............................................................................. 

Adres stałego zamieszkania: ....................................................................................................................... 

Kontakt w Krakowie: ................................................................................................................................. 
                                                                              telefon, e-mail, adres 

 

STUDIA w AGH: całkowicie zaliczony semestr  Średnia ważona ocen z egzaminów 

 i zaliczeń za cały okres studiów 

 

 

 

JĘZYK OBCY:  

Poziom egzaminu  

i ocena:  

 

Rodzaj certyfikatu:  

 

 

KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY  W AGH:  

PLANOWANE STUDIA ZAGRANICZNE: 

Kraj, Uczelnia (ERASMUS kod) 

) 

 

 

Planowany okres studiów za granicą (ilość miesięcy)  

Czy student uczestniczył już w Programie Erasmus+? (jeśli tak, 
proszę podać stopień studiów, ilość miesięcy): 

 

Czy student otrzymuje stypendium socjalne? (proszę wpisać tak, 
nie) 

 

 

 

Student niepełnosprawny? (proszę wpisać tak, nie)  

 

 

   

   

Podpis studenta  
Załączniki:    1.  Certyfikat potwierdzający stopień znajomości języka obcego 
                     

 
AKCEPTACJA KANDYDATA PRZEZ KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ :                    Data....................................... 
 

 
 

 

  

Akceptacja Koordynatora Wydziałowego     Akceptacja opiekuna naukowego         Akceptacja Dziekana 



KOORDZYNATORZY  WYDZIAŁOWI 
ERASMUS+ w AGH 

Koordynator Wydziałowy Wydział 

dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ 

dr hab. Halina Krawiec, prof. nadzw. WO 

dr hab. inż. Agnieszka 
Malinowska              

WGGiIŚ 

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

WIMiR 

dr hab. inż. Paweł Pasierb WIMiC 

dr hab. Łukasz Gondek WFiIS 

dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH 

dr hab. inż. Marek Borowski WGiG 

dr hab. inż. Joanna Karwan-
Baczewska, prof. nadzw. 

WMN 

dr inż. Szczepan Moskwa WEAIiIB 

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ 

dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy 
rr inż. Bartosz Baliś 

WIEiT 

dr inż.Tomasz Śleboda WIMiIP 

dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa  WWNiG 

dr inż.. Katarzyna Czerw WEiP 

dr hab. Sergiusz Kużel, prof. nadzw. WMS 

All rights reserved © 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza 

 

 

 

 

 



Rekrutacja na Wydziałach AGH 

Rekrutację studentów na wyjazdy na studia/praktyki 

przeprowadzają Komisje Wydziałowe. 

 

Wydziały określają termin rekrutacji 

(marzec, kwiecień, maj) 

 

Do 10 maja Koordynatorzy Wydziałowi przesyłają do DWZ 

listę zakwalifikowanych studentów (z podaniem miejsca i 

terminu wyjazdu). 

 

W terminie do 25 maja, DWZ przesyła zatwierdzone przez 

Koordynatora Programu ERASMUS+ listy na Wydziały 

AGH 



TERMINY REKRUTACJI 
WYDZIAŁY AGH 2017/18 

 

 

  

 

L.P NAZWA WYDZIAŁU TERMIN REKRUTACJI 

1 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 20.04 

2 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i 
Inżynierii Biomedycznej 27.04 

3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 30.04 

4 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska    25.04   

5 Wydział Odlewnictwa 30.04 

6 Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 10.04 

7 Wydział Energetyki i Paliw 13.04 godz.12.00 

8  Wydział Matematyki Stosowanej 27.04  

9 Wydział Inżynierii Metali Informatyki Przemysłowej 30.04  

10 
Wydział Informatyki, Elektroniki Telekomunikacji 

05.04 - studia,  
   21.04 - praktyki 

11 Wydział Geologii, Geofizyki, Ochrony Środowiska 25.04 

12 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 30.04 

13 Wydział Metali Nieżelaznych 04.05 

14 Wydział Zarządzania 15.04 

15 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 21.04 

16 

Wydział Humanistyczny 
20.04  

 
 



Dodatkowa rekrutacja Erasmus+  

Kraje Partnerskie:  

Serbia (studia) 

 
Oferta dedykowana jest studentom (I,II st.)  

oraz doktorantom AGH  

 

Termin składania zgłoszeń: 30 czerwca br.  

 

Miejsce składania zgłoszeń: 

 DWZ (C-1, pok. 108) 

 

Tel. 12 617 51 50 

      12 617 50 32 

 



 
 
 
Rekrutacja na  cały rok 2018/19 
wyjazdy na studia/praktyki 
 
 
 

 
 

STUDIA  

Sprawdź  wykaz umów 
międzyinstytucjonalnych  podpisanych 

w AGH  

www.erasmusplus.agh.edu.pl 

PRAKTYKI 

Znajdź firmę lub skorzystaj z 
oferowanych wyjazdów na Wydziale 

 

Maksymalna liczba osób 
zakwalifikowanych na 

wyjazd zależy od 
wysokości 

dofinansowania 
przyznanego na dany rok 

akademicki przez 
Narodową Agencję.  



www.erasmusplus.agh.edu.pl 

TUDIA W RAMACH LLP 
ERASMUS 

 

 

 

 
 

  

     

Kraj L.p. 
kod Erasmus 
uczelni 
partnerskiej 

Uczelnia partnerska 
Okres obowiązywania 
umowy(rok akademicki) 

Koordynator Umowy Wydział 

AUSTRIA 1 A GRAZ01 
Karl-Franzens-Universität 
Graz 

2014/2015 2020/2021 
prof. dr hab. inż. Henryk 
Gurgul 

WZ 

  2 A LEOBEN01 Montanuniversitaet Leoben 2014/2015 2017/2018 dr Rafał Kalinowski WMS 

  3 A WIEN01 Universität Wien 2015/2016 2020/2021 
prof.nadzw. dr hab.inż. 
Joanna Karwan-Baczewska 

WMN 

  4 A WIEN02 Technische Universität Wien 2014/2015 2017/2018 dr. inż.Katarzyna Styszko WEiP 

Wyjazdy tylko 
pracowników (TS) 

5 A WIEN03 
University of Natural 
Resources and Life Sciences, 
Vienna 

2015/2016 2021/2022 dr inż. Bartosz Sawik WZ 

  6 A WIEN20 
Fachhochschule Technikum 
Wien 

2014/2015 2020/2021 
dr inż. Tomasz Marcin 
Orzechowski 

WIEiT 

BELGIA 7 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 
prof. nadzw. dr hab. inż. 
Elżbieta Pamuła 

WIMiC 

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 

2014/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  

 

WYKAZ UMÓW ERASMUS+ W AGH 



 
 
Rekrutacja na wyjazdy na studia/praktyki  
 
Erasmus+ student:  
erasmusplus.agh.edu.pl  
 

 
 Zgłoś się do Koordynatora 

Wydziałowego/Umów podanego przy umowie    

Sprawdź terminy rekrutacji na swoim Wydziale  

(marzec/kwiecień) 

Rekrutacja odbywa się tylko raz na cały rok 
akademicki 

Wypełnij ankietę rekrutacyjną i złóż ją do 
Koordynatora Wydziałowego/Umów 

 
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

ERASMUS+ 
Studia zagraniczne 

 
Kraków, ....................... 

(data) 

ANKIETA/ STUDIA 

                                                      informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji) 
 

ROK STUDIÓW: 
stopień studiów: 

 WYDZIAŁ:  

 

 
Imię ................................................ Nazwisko:.............................................................................. 

Adres stałego zamieszkania: ....................................................................................................................... 

Kontakt w Krakowie: ................................................................................................................................. 
                                                                              telefon, e-mail, adres 

 

STUDIA w AGH: całkowicie zaliczony semestr  Średnia ważona ocen z egzaminów 

 i zaliczeń za cały okres studiów 

 

 

 

JĘZYK OBCY:  

Poziom egzaminu  

i ocena:  

 

Rodzaj certyfikatu:  

 

 

KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY  W AGH:  

PLANOWANE STUDIA ZAGRANICZNE: 

Kraj, Uczelnia (ERASMUS kod) 

) 

 

 

Planowany okres studiów za granicą (ilość miesięcy)  

Czy student uczestniczył już w Programie Erasmus+? (jeśli tak, 
proszę podać stopień studiów, ilość miesięcy): 

 

Czy student otrzymuje stypendium socjalne? (proszę wpisać tak, 
nie) 

 

 

 

Student niepełnosprawny? (proszę wpisać tak, nie)  

 

 

   

   

Podpis studenta  
Załączniki:    1.  Certyfikat potwierdzający stopień znajomości języka obcego 
                     

 
AKCEPTACJA KANDYDATA PRZEZ KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ :                    Data....................................... 
 

 
 

 

  

Akceptacja Koordynatora Wydziałowego     Akceptacja opiekuna naukowego         Akceptacja Dziekana 



Dokumenty, które student po 
zakończonej rekrutacji  powinien 
indywidualnie złożyć w DWZ  
 

Porozumienie o programie zajęć 
między studentem, uczelnią 
partnerską i uczelnią macierzystą, 

 

określa program zajęć, w których 
student ma uczestniczyć  w 
uczelni partnerskiej oraz liczbę 
punktów ECTS za każdy 
przedmiot. 

 

Porozumienie muszą podpisać 
wszystkie trzy strony przed 
wyjazdem studenta.  

 

1. Student 

2. Dziekan/Prodziekan i 
Koordynator Wydziałowy 

3. Uczelnia przyjmująca 

 

Zakładka Erasmus+ 
student/dokumenty: 
erasmusplus.agh.edu.pl  

 
 

Section to be completed BEFORE THE MOBILITY 

 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Planned period of the mobility: from [day/month/year] ……………. till [day/month/year] 

…………. 

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES 

 

The Student 

Last name (s) 

 

 First name (s)  

 

The student 

Student’s signature   Date:  

 
 

The sending institution 

Responsible person’s signature   Date:   

 
 

The receiving institution 

Responsible person’s signature   Date:  

 



Europejski System Transferu Punktów 

    ECTS  to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów 
odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego 
uczelnię macierzystą. 

 

W systemie ECTS: 

• pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom 

• semestr - 30 punktom 

• trymestr - 15 punktom 

 



Dokumenty, które student 
po zakończonej rekrutacji  
powinien indywidualnie 
złożyć w DWZ  
 
 

 Wniosek na wyjazd za granicę 

Dokument można pobrać ze strony 
internetowej: 

 

wnioski.dwz.agh.edu.pl  

 
po uprzednim założeniu konta przez studenta 

 

Dokument wypełnij i wydrukuj! 

 
W dokumencie wymagany jest podpis  

1. studenta 

2. Koordynatora Wydziałowego   

3. Dziekana/Prodziekana 

 



Dokumenty dodatkowe 
 

 Formularze uczelni przyjmującej 

 

• Każdy stypendysta musi wysłać na uczelnie 
zagraniczną Application form: wersja on-line  

      lub papierowa 

 

• Student przygotowuje niezbędne dokumenty, 
przedkłada je do podpisu u Koordynatora 
Wydziałowego, Dziekana/Prodziekana,                         
a następnie wysyła SAMODZIELNIE   do uczelni 
zagranicznej. 

 

• Nominacje studentów do uczelni 
zagranicznej(jeśli są wymagane)wysyła on –line 
Koordynator Wydziałowy/Umów. 

 



UBEZPIECZENIE  
 

Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się 
przed wyjazdem 

 

 od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW) 

 od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

oraz  

 uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. 

 

W krajach Unii Europejskiej podstawowe 
ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska 
Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego(EKUZ)wydawana 
przez NFZ.  

Karta obejmuje tylko część świadczeń związanych  
z leczeniem. Szczegółowe informacje są dostępne 
na stronach NFZ. 

 

Przy wyjeździe do kraju spoza UE należy wykupić 
polisę w firmie ubezpieczeniowej.  

 



HARMONOGRAM 
PODPISYWANIA UMÓW 

STUDIA 
 

W zależności od terminu wyjazdu studenta na 
studia, student zobowiązany jest podpisać 
umowę AGH–student w DWZ (C-1, pok. 109)  
w terminach: 

 

od 20 czerwca do 30 września  

w przypadku wyjazdu na semestr zimowy 

od 16 listopada do 15 grudnia  

w przypadku wyjazdu na semestr letni 

 

  
Warunkiem podpisania umowy AGH – student 
jest dostarczenie do DWZ przez studenta 
dokumentu Learning Agreement (podpisanego 
trójstronnie) oraz Wniosku na wyjazd za 
granicę. 
 



HARMONOGRAM 
PODPISYWANIA UMÓW 
PRAKYKI 
 

 

W zależności od terminu wyjazdu studenta na 
praktyki, student zobowiązany jest podpisać umowę 
AGH–student w DWZ (C-1, pok.109) 

  

 

do dnia 30 listopada  

w przypadku wyjazdu na semestr zimowy 

do dnia 30 kwietnia  

w przypadku wyjazdu na semestr letni 

 

 
Warunkiem podpisania umowy AGH – student jest 
dostarczenie do DWZ przez studenta dokumentu 
Learning Agreement (podpisanego trójstronnie)  

oraz Wniosku na wyjazd za granicę. 
 



Erasmus+ Online Linguistic 
Support (OLS)  

Test językowy on-line – od 1 stycznia 2015 roku każdy 
uczestnik mobilności w ramach programu Erasmus+ jest 
zobowiązany do wypełnienia testu językowego on-line przed 
i po powrocie z mobilności. 

 

Wynik testu przed wyjazdem nie wpływa na podjętą decyzję 
o wyjeździe.  

Uzyskanie wyniku z testu na poziomie B1, powoduje 
automatyczne przyporządkowanie przez system do osoby 
kursu językowego on-line. Kurs nie jest obowiązkowy.  

 

Z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język 
wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym. 

 Języki dostępne w systemie:  

- język angielski  

- język francuski  

- język niemiecki  

- język hiszpański  

- język niderlandzki  

- język włoski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYPŁATA STYPENDIUM 

Wysokość dofinansowania przysługującego 
studentom wyjeżdżającym na studia/praktyki 
zależy od kraju, w którym student będzie studiował 
oraz od długości pobytu.  

 

Wsparcie finansowe wyliczane jest przy pomocy 
kalkulatora opracowanego przez Komisję 
Europejską z dokładnością do 1 dnia, przy 
założeniu, że 1 miesiąc = 30 dni.  

 

Wypłata stypendium następuje po podpisaniu 
umowy AGH-student w DWZ i odbywa się w 2 
ratach:  

 

• pierwsza rata 70 % grantu przed wyjazdem   

• druga rata 30 % grantu po powrocie i rozliczeniu 
się.  

Nie wolno łączyć programów finansowanych przez UE!  

 



TABELA 1. 
Stypendium – 
wyjazdy na studia 

Kraje należące do danej 
grupy 

Miesięczna stawka 
stypendium w EURO 

Grupa 1 – Austria, Dania, 
Finlandia, Francja, Irlandia, 
Lichtenstein, 
Norwegia,  Szwecja, Wielka 
Brytania, Włochy 

500 

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, 
Cypr, Czechy, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Islandia, 
Luksemburg, Niemcy, 
Portugalia, Słowenia, Turcja 

450 

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, 
Litwa, Łotwa,  Malta, 
Rumunia, Słowacja, Węgry 

350 



TABELA 2. 
Stypendium – 
wyjazdy na praktyki  

Kraje należące do danej 
grupy 

Miesięczna stawka 
stypendium w EURO 

Grupa 1 – Austria, Dania, 
Finlandia, Francja, Irlandia, 
Lichtenstein, Norwegia, 
Szwecja, Wielka Brytania, 
Włochy 

600 

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, 
Cypr, Czechy, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Islandia, 
Luksemburg, Niemcy, 
Portugalia, Słowenia, Turcja 

550 

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Macedonia, 
Malta, Rumunia, Słowacja, 
Węgry 

450 



ERASMUS+ 
STYPENDIUM 

 

 

Stypendium jest dodatkiem, nie pokrywa 
całych kosztów pobytu.  

 

 

Niezależnie od stypendium  
z programu Erasmus+, student nadal 
otrzymuje stypendium naukowe czy 
socjalne. 



KARTA STUDENTA 
ERASMUSA+ 
 

Przywileje studenta 
Erasmusa: 

1. Student  nie   ponosi  w 
uczelni  przyjmującej  
żadnych opłat  za  naukę, 
rejestrację, egzaminy, 
korzystanie z  biblioteki i 
laboratoriów. 

2. Student  powinien być 
traktowany przez uczelnię 
przyjmującą na zasadach 
obowiązujących studentów 
lokalnych. 

3. Student   zachowuje   
prawo   do  otrzymywania 
pełnej wysokości 
stypendiów i pożyczek 
przyznanych w kraju. 

4. Uczelnia   macierzysta  
uznaje  okres  studiów  za 
granicą za  równoważny. 

 



PROGRAM POWER 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
 

Od 2014 roku AGH bierze udział w projekcie 
„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych 
oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (POWER).  

 

 Program umożliwia przyznanie dodatkowego 
wsparcia finansowego zagranicznej mobilności 
studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na 
wyjazd w ramach programu Erasmus+.  

 

 Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach 
programu POWER podlegają ogólnym zasadom 
rekrutacji w ramach programu Erasmus+. 

  

 Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN). 

      
      

 

 

 

 



PROGRAM POWER 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA W 
RAMACH PROJEKTU POWER?  

 

Z dodatkowych funduszy na wyjazd na studia 
oraz praktyki mogą skorzystać:  

 

 Studenci z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności. 

 

 Studenci z przyznanym stypendium 
socjalnym.  



PROGRAM POWER 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
 

 

Studenci otrzymujący stypendium socjalne  
zakwalifikowani do programu POWER,  muszą dostarczyć 
do Koordynatora Wydziałowego dodatkowe dokumenty: 

 

  Decyzję o przyznanym stypendium socjalnym w roku 
akademickim 2018/2019(w momencie rekrutacji)  

 

 „Dodatek socjalny” wynosi 853 zł na każde 30 dni 
pobytu(oprócz standardowej kwoty ryczałtowej). 

  

 otrzymanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od 
początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca 
okresu finansowania, ustalonego w umowie na wyjazd 

pomiędzy uczelnią i studentem.  



PROGRAM POWER  
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
 

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego 2017 

Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN  
STUDIA i PRAKTYKA   

Grupa 1 
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, 
Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka 
Brytania, Włochy 

       3015 PLN  
 

Grupa 2–Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, 
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, 
Turcja  
 

       2799 PLN  
 

Grupa 3 
Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika 
Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, 
Rumunia, Słowacja, Węgry 

       2369 PLN  
 

 

 



PROGRAM POWER 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
STUDENCI  Z ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
 

 

Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe 
środki na pokrycie kosztów dot. ich niepełnosprawności, 
bez których ich mobilność nie byłaby możliwa, np.:  

 

 koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej i 
wspierającej uczestnika,  

 koszty wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna 
miejscowego,  

 koszty specjalnej opieki medycznej,  

 koszty specjalnych materiałów dydaktycznych,  

 koszty specjalnego ubezpieczenia medycznego. 

 

 Należy wypełnić Wniosek o dofinansowanie 
uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami.  

 

 Każdy dodatkowy koszt wskazany we wniosku 
wymaga szczegółowego uzasadnienia, określenia 
wysokości przewidywanych wydatków i podania 
źródła, na podstawie którego przewidywana kwota 
została skalkulowana przez uczestnika. 

 



PROGRAM POWER 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
STUDENCI  Z ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

 

 

 

 Wniosek o przyznanie zwrotu 
dodatkowych kosztów musi zostać 
złożony do DWZ  najpóźniej na 2 
miesiące przed planowanym 
rozpoczęciem mobilności. 

 

 Oceną wniosku zajmuje się Narodowa 
Agencja. 

 

 Dodatkowo przyznana kwota będzie 
rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli 
wymagające udokumentowania w postaci 
dowodów finansowych (faktury, 
rachunki). 



PROGRAM POWER 2017 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
 

Kraj Miesięczna stawka stypendium 
w PLN dla studenta 
wyjeżdżającego na studia
   

Miesięczna stawka 
stypendium w PLN dla 
studenta wyjeżdżającego 
na praktykę 

Grupa 1 
Austria, Dania, Finlandia, Francja, 
Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, 
Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 

       2153 PLN  
 

2584 PLN 

Grupa 2–Belgia, Chorwacja, Cypr, 
Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Islandia, Luksemburg, Niemcy, 
Portugalia, Słowenia, Turcja  
 

       1938 PLN  
 

2369 PLN 

Grupa 3 
Bułgaria, Estonia, FYROM (była 
republika Jugosławii Macedonia), Litwa, 
Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, 
Węgry 

       1507 PLN  
 

1938 PLN 

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb 
osoby niepełnosprawnej  
 

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. Kwota ta 
podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych  

 

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych 



 STUDENT BEZ GRANTU 

Student bez grantu 
    Program Erasmus dopuszcza możliwość 

wyjazdu na studia bez wsparcia 

finansowego z funduszy unijnych,  

      tzw. „studenci bez grantu”.  

 

 

Student bez grantu jest pełnoprawnym 

 uczestnikiem programu i podlega wszystkim 

jego zasadom  i obowiązkom. 

 



PRZEDŁUŻENIE   POBYTU  

 

Przedłużenie wyjazdu wymaga uprzedniej zgody: 

 

1. Uczelni/firmy przyjmującej 

2. Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana 

3. Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ 

 

Dokumenty: 

 

 wypełnić nowy Learning/Training Agreement 

 (obejmujący daty  na jakie opiewa przedłużenie)  

 podpisać Aneks do umowy  

 

W przypadku przedłużenia stypendium  

na wydłużony okres nie jest gwarantowane. 

 
Wniosek o przedłużenie okresu 

pobytu na studiach za granicą  

powinien być zgłoszony do 

DWZ, przynajmniej na miesiąc 

przed końcem okresu 

mobilności (umowa AGH-

student).  



 

Formalności po powrocie 

  

 Dokumenty: 

1. Zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie  

studiów/praktyk z dokładnymi datami  pobytu  

w ramach Programu Erasmus+(oryginał) 

 

2. Wykaz ocen zdobytych i/lub uzyskanych zaliczeń tzw. 

Transcript of Records (studia) – oryginał 

 

3.Opinia o zrealizowanej praktyce (praktyki) - oryginał 

 

On-line  

– wypełnić test językowy on-line po powrocie,  

– wypełnić ankietę stypendysty on-line (e-mail 

generowany automatycznie przez system Komisji 

Europejskiej),  

Rozliczenie wyjazdu 

– Dziekan Wydziału (zaliczenie okresu studiów za 

granicą) 

–  DWZ rozliczenie finansowe w terminie do 14 dni od 

zakończenia pobytu(umowa AGH-student) 

 

 



Kursy Językowe 

 

Kursy Językowe 

Dział Współpracy z Zagranicą wraz z Studium 

Języków Obcych organizuje kursy językowe 

dla przyszłych Erasmusów. 

 

• Francuskiego 

• Niemieckiego  

• Hiszpańskiego 

 



Korzyści płynące z udziału  

w Programie Erasmus+ 

 

• nauka w międzynarodowym 

środowisku 

• doskonalenie umiejętności 

językowych 

• większe szanse na rynku pracy 

• niezapomniane wspomnienia 

• nowe doświadczenie 

akademickie 

• poznawanie świata, przygoda, 

miłe wspomnienia 

• rozwój osobisty i inspiracja do 

korzystnych zmian 

 



www.erasmusplus.agh.edu.pl 
 



www.dwz.agh.edu.pl 

 



https://www.facebook.com/dwz.agh/ 



Dział Współpracy z Zagranicą 

 

Wyjazdy studentów - Program Erasmus+ : 

 
Anna McKnight 

Agnieszka Osińska 

Monika Stępniowska 
Dział Współpracy z Zagranicą 

 

Al. Mickiewicza 30 

30-059 Kraków 

 

Budynek C1,I p. pok.109 

 

+48 12 617 51 00 

+48 12 617 33 02 

erasmus@agh.edu.pl 

dwz@agh.edu.pl  



Dziękujemy za uwagę! Powodzenia! 

www.erasmusplus.agh.edu.pl 


