
 

W ramach tej akcji kluczowej wspierana jest m.in. mobilność osób uczących się i kadry: możliwości 

podjęcia nauki i/lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez studentów i uczniów, 

praktykantów/stażystów oraz osoby młode, a także nauczycieli akademickich, nauczycieli, osoby 

prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, pracowników instytucji edukacyjnych oraz 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego  

 

Projekty mobilności studentów/absolwentów mogą obejmować:  

1. wyjazdy studentów na studia (SMS)– na okres od 3 do 12 miesięcy (minimalny czas trwania 

okresu studiów wynosi trzy miesiące lub jeden semestr lub trymestr)   

2. wyjazdy studentów na praktyki (SMP) do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 

miesięcy;  

3. wyjazdy absolwentów na praktyki/staże (SMP) do innych krajów programu – na okres od 2 do 

12 miesięcy (pod warunkiem zakwalifikowania na wyjazd na ostatnim roku studiów).  

 

Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych przysługuje możliwość skorzystania 

z wyjazdów trwających łącznie do 24 miesięcy. Do łącznej liczby miesięcy są jednak wliczane – w 

ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze doświadczenia w ramach programu Erasmus 

„Uczenie się przez całe życie” lub stypendia Erasmus Mundus. 

Działanie w zakresie mobilności musi być zgodne ze stopniem studiów, jakie odbywa dany student. 

Okres studiów realizowanych za granicą musi być objęty programem studiów danego studenta. 

Przedmioty realizowane za granicą winny odpowiadać profilowi i kierunkowi studiów.  

W miarę możliwości praktyki powinny stanowić integralną część programu studiów.  

 

KRAJE PROGRAMU: 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) 

Belgia  

Bulgaria  

Czechy  

Dania  

Niemcy  

Estonia  

Irlandia  

Grecja  

Hiszpania  

Francja  

Chorwacja  

Włochy  

Cypr  

Łotwa  

Litwa  

Luksemburg  

Węgry  

Malta  

Holandia  

Austria  

Polska  

Portugalia  

Rumunia  

Słowenia  

Słowacja  

Finlandia  

Szwecja  

Zjednoczone 

Królestwo1  

Kraje spoza UE uczestniczące w programie 

Była Jugosłowiańska 

Republika Macedonii 

Islandia 

Liechtenstein 

Norwegia 

Turcja 

Serbia2 

 

1 W PRZYPADKU WNIOSKODAWCÓW BRYTYJSKICH: Należy pamiętać, że kryteria kwalifikowalności 
muszą być spełnione przez cały okres trwania dotacji. Jeżeli Wielka Brytania Królestwo wystąpi z UE w 
okresie obowiązywania dotacji i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, aby 



 

brytyjscy wnioskodawcy nadal się kwalifikowali, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE 
(w miarę możliwości kontynuując udział w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie 
na podstawie odpowiednich przepisów umowy o udzielenie dotacji dotyczących jej rozwiązania.  
2 Uznanie Serbii za kraj programu podlega następującym warunkom:  
- dostępność środków przewidzianych w projekcie budżetu na 2019 rok po przyjęciu budżetu na 2019 
rok dla Serbii;  
- podpisanie aneksu do umowy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącego udziału 
Republiki Serbii w „Erasmus+”: unijnym programie na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.  
 

 

UMOWA ZE STUDENTEM 

Przed wyjazdem każdy student, który został wybrany, musi podpisać umowę zawierającą również 

„porozumienie o programie studiów/praktyki” określające program studiów lub praktyki, który 

należy realizować, uzgodniony i zaakceptowany przez studenta, organizację wysyłającą i 

organizację przyjmującą.  

W porozumieniu o programie studiów/praktyki określa się efekty kształcenia, które należy osiągnąć 

podczas okresu nauki lub praktyki za granicą, oraz definiuje się postanowienia dotyczące ich 

formalnego uznawania. Porozumienie określa również miejsce odbywania studiów lub praktyki. 

Instytucja wysyłająca i student powinni również ustalić w nim poziom znajomości języka (głównego 

języka, w jakim prowadzone są zajęcia lub jakiego używa się w miejscu pracy), jaki student musi 

osiągnąć przed rozpoczęciem danego okresu studiów/praktyki, zgodnie z zalecanym poziomem 

określonym w umowie międzyinstytucjonalnej między instytucją wysyłającą a instytucją przyjmującą 

(lub zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa w przypadku praktyk).   

W przypadku niedotrzymania warunków umowy finansowej studenci, którzy otrzymują 

dofinansowanie UE w ramach programu Erasmus+, zwrócą dofinansowanie UE w całości lub 

częściowo (chyba że nie mogli ukończyć zaplanowanych działań za granicą ze względu na działanie 

‘siły wyższej’).  

Studenci, którzy nie wypełnią i nie złożą końcowego sprawozdania online oraz testu językowego po 

powrocie z mobilności, również zostaną poproszeni o częściowy lub pełny zwrot otrzymanego 

dofinansowania UE. 

 

STUDIA 

Na studia można się udać do instytucji szkolnictwa wyższego, która posiada kartę Erasmus Charter for 

Higher Education i z którą Akademia Teatralna ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną.  

Na wniosek studenta, za zgodą Dziekana, istnieje możliwość podpisania umowy partnerskiej z nową 

uczelnią. Uczelnia musi posiadać kartę Erasmus Charter for Higher Education oraz prowadzić 

kształcenie związane ze studiowanych kierunkiem.  

 

PRAKTYKI 

Organizacją przyjmującą na praktyki może być każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca 

działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.  

Przykładowo taką organizacją może być: 



 

 publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa 

społeczne); 

 organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym; 

 partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, 

rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe; 

 instytut badawczy; 

 fundacja; 

 szkoła/instytut/ośrodek edukacji (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie 

przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również 

kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych); 

 organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; 

 instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne; 

 instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa 

wyższego. 

Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie 

unijnymi programami.  

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie 

Erasmus+. Praktyka powinna być związana ze studiowanym kierunkiem.  

 

ABSOLWENCI: 

Pobyt absolwenta uczelni na praktyce lub stażu musi się zakończyć w ciągu 1 roku od ukończenia 

studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, 

na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja kandydatów na wyjazdy 

absolwentów musi się odbyć na ostatnim roku studiów. Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże 

możliwe są tylko w ramach wymiany z krajami programu.  

Na praktykę można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-

badawczej, organizacji non-profit, na uczelnię i do innych instytucji (jednostki administracji 

państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).  

Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie 

unijnymi programami.  

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju programu. Praktyka powinna być 

związana z dziedziną ukończonych studiów.  

 

STUDENCI W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ 

Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus+, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 

materialnej uzyskują w programie Erasmus+ status uczestnika nieotrzymującego dofinansowania 

(wyjazd z dofinansowaniem zerowym).  

Za studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się tych, którzy otrzymują 

stypendia socjalne, zgodnie z regulaminem przyjętym na uczelni macierzystej (wysyłającej).  



 

Dofinansowanie wyjazdu takiego studenta jest pokrywane w całości ze środków projektu Zagraniczna 

mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

realizowanego w Programie Operacyjnym „Wiedza Edukacja Rozwój” – PO WER. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu studenci ci otrzymują dofinansowanie na wyjazd w takiej wysokości jak w programie 

Erasmus+ oraz dodatkową kwotę na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu za granicą.  

Ten dodatek socjalny przysługuje studentom, którzy na etapie rekrutacji na wyjazdy, otrzymują 

stypendium socjalne. 

 

UBEZPIECZENIE 

W krajach Unii Europejskiej podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta 

Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronach NFZ.  

Każdy wyjeżdżający jest zobowiązany uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne (EKUZ) oraz 

uzyskać dodatkowe ubezpieczenie.   

Niezależnie od okoliczności ubezpieczenie musi obejmować następujące obszary:  

 w stosownych przypadkach – ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące uszkodzenie lub 

zagubienie bagażu);  

 odpowiedzialność cywilną (w tym w stosownych przypadkach ubezpieczenie od odpowiedzialności 

zawodowej lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej);  

 ubezpieczenie od wypadków i poważnych chorób (w tym stałej lub czasowej niezdolności do 

pracy);  

 śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy w przypadku projektów realizowanych za granicą).  

 
WSPARCIE JĘZYKOWE ONLINE 

Niektóre uczelnie partnerskie wymagają przedłożenia certyfikatu znajomości języka. /informacje na 

stronach uczelni partnerskich/.  

Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w 

którym będzie studiować w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”. Z testu 

zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym.  

Wynik testu biegłości językowej nie wpływa na decyzję o uczestnictwie w mobilności (jednak 

zagraniczna uczelnia może prosić o informację o uzyskanym rezultacie).  

Na podstawie wyniku testu w OLS poziom biegłości językowej zostanie określony na jednym z 

następujących poziomów: A1, A2, B1, B2, C1 lub C2.  

Uczestnikom mobilności, którzy w pierwszym teście językowym uzyskali wynik nie wyższy niż B1, 

zostanie automatycznie przydzielony kurs językowy oferowany przez Komisję Europejską w 

centralnym systemie wsparcia językowego online. Kurs jest realizowany w języku, w którym 

wypełniony został test biegłości językowej i nie ma możliwości dokonania zmiany na inny język. Po 

powrocie z mobilności, do rozliczenia stypendium, student zobowiązany jest do ponownego 

wypełnienia testu biegłości językowej oraz do wypełnienia końcowego raportu online.  



 

Jeżeli z pierwszego testu biegłości językowej student uzyska wynik C2, nie będzie musiał uzupełniać 

końcowego testu. W związku z tym nie otrzyma zaproszenia do wypełnienia końcowego testu 

biegłości językowej (po powrocie z mobilności).  

Uczelnia może przyznać licencję na kurs językowy osobom, dla których język nauki/ środowiska pracy 

jest ojczystym lub które uzyskały wynik z testu na poziomie pomiędzy B2 i C2 i które są 

zainteresowane udziałem w kursie. Kurs może być realizowany w głównym języku nauki/ środowiska 

pracy LUB w języku kraju (local language), pod warunkiem, że język ten jest dostępny na platformie 

OLS.  

 

 

Program ERASMUS + umożliwia wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach: 

1. STA: wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach. Prowadzone 

zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni, a 

liczba prowadzonych zajęć musi wynosić 8 godz. na każdy tydzień pobytu. Nauczyciele akademiccy 

mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie podpisały 

umowy międzyinstytucjonalne. 

2. STT: wyjazdy w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany 

doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z 

elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Organizacją przyjmującą musi być: 

 instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa 

wyższego lub instytucja szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego uznana przez właściwe 

organy, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z partnerem z przyjmującego kraju 

programu; lub 

 każda publiczna lub prywatna organizacja z kraju programu prowadząca działalność na rynku 

pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.  

 


