
AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE 

1 

 

 

PROGRAM ERASMUS+  

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW  

 

Spis treści 

PROJEKTY MOBILNOŚCI STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ........ 2 

CELE AKCJI ............................................................................................................................................... 2 

KRAJE UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+ ............................................................. 3 

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW ...................................................................................................................... 3 

MOBILNOŚĆ ABSOLWENTÓW ................................................................................................................. 4 

CZAS TRWANIA DZIAŁANIA – STUDENCI I ABSOLWENCI ..................................................................... 4 

GDZIE NA STUDIA? .............................................................................................................................. 5 

GDZIE NA PRAKTYKI? ........................................................................................................................... 5 

MOŻLIWE DZIAŁANIA – STUDENCI/ABSOLWENCI ................................................................................... 6 

MOBILNOŚĆ KADRY – PRACOWNICY DYDAKTYCZNI I ADMINISTRACYJNI .............................................. 7 

CZAS TRWANIA DZIAŁANIA - KADRA ................................................................................................... 7 

GDZIE? MOBILNOŚĆ W CELU NAUCZANIA .......................................................................................... 8 

GDZIE? MOBILNOŚĆ W CELU UDZIAŁU W SZKOLENIU ........................................................................ 8 

MOŻLIWE DZIAŁANIA – PRACOWNICY DYDAKTYCZNI/PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI ...................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŹRÓDŁO:  

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2022:  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022


AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE 

2 

PROJEKTY MOBILNOŚCI STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  

W ramach akcji w obszarze mobilności w szkolnictwie wyższym wspiera się fizyczną i mieszaną 

mobilność studentów uczelni wyższych wszystkich kierunków i cyklów studiów (krótki cykl kształcenia na 

poziomie studiów wyższych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich). Studenci mogą studiować za 

granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego albo odbywać praktykę (staż) 

w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym odpowiednim miejscy 

pracy za granicą. Studenci mogą również łączyć okres studiów za granicą z praktyką (stażem), co 

dodatkowo zwiększa efekty uczenia się i sprzyja rozwojowi umiejętności przekrojowych.  

Chociaż zdecydowanie zaleca się długoterminową mobilność fizyczną, w ramach tej akcji uznaje się 

potrzebę zaoferowania bardziej elastycznego czasu trwania fizycznej mobilności, aby zapewnić 

dostępność Programu dla studentów ze wszystkich środowisk, znajdujących się w różnych sytuacjach i 

studiujących na różnych kierunkach.  

W ramach tej akcji wspierani są również pracownicy dydaktyczni i administracyjni instytucji szkolnictwa 

wyższego, aby mogli oni wziąć udział w działaniach na rzecz rozwoju zawodowego za granicą, a także 

pracownicy przedsiębiorstw, którzy uczą i szkolą studentów lub pracowników w instytucjach szkolnictwa 

wyższego. Działania te mogą obejmować zarówno okresy nauczania, jak i szkolenia (takie jak obserwacja 

pracy, okresy przyglądania się działalności dydaktycznej i szkolenia). 

Ponadto w ramach tej akcji wspiera się mieszane programy intensywne (BIP) umożliwiające grupom 

instytucji szkolnictwa wyższego wspólne opracowywanie programów nauczania i działań w zakresie 

mobilności mieszanej dla studentów oraz pracowników akademickich i administracyjnych. 

CELE AKCJI 

Celem tej akcji jest przyczynienie się do ustanowienia europejskiego obszaru edukacji o zasięgu 

globalnym oraz wzmocnienie powiązań między edukacją a działalnością badawczą. Akcja ta ma również 

wspierać zdolność do zatrudnienia, włączenie społeczne, aktywność obywatelską, innowacje 

i zrównoważenie środowiskowe w Europie i poza jej granicami przez zapewnienie studentom wszystkich 

kierunków i cyklów studiów możliwości studiowania lub szkolenia za granicą w ramach studiów. 

Cele działania:  

 umożliwienie studentom poznania różnych poglądów, wiedzy, metod nauczania i badań 

naukowych oraz praktyk pracy w ich dziedzinie studiów w kontekście europejskim 

i międzynarodowym;  

 rozwijanie umiejętności przekrojowych studentów, takich jak komunikacja, znajomość języków, 

myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, kompetencje międzykulturowe i badawcze;  

 rozwijanie przyszłościowych umiejętności studentów, takich jak umiejętności cyfrowe, które 

umożliwią im sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom;  

 umożliwić rozwój osobisty, obejmujący np. umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji 

i pewność siebie.  

 

Celem jest również umożliwienie wszystkim pracownikom, w tym pracownikom przedsiębiorstw, 

nauczania lub szkolenia za granicą w ramach rozwoju zawodowego, aby:  

 dzielili się swoją wiedzą fachową;  

 doświadczyli nowych środowisk nauczania;  

 zdobyli nowe innowacyjne umiejętności pedagogiczne i umiejętności w zakresie 

opracowywania programów nauczania, jak również umiejętności cyfrowe;  
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 nawiązali kontakt z pracownikami za granicą, aby wspólnie opracowywać działania na rzecz 

osiągania celów programu; 

 

KRAJE UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+ 
Lista krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+  

 

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW 
Mobilność studentów można realizować na dowolnym kierunku i w dowolnym cyklu studiów (krótki cykl 

kształcenia na poziomie studiów wyższych/studia licencjackie/magisterskie/doktoranckie). 

Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności, które w maksymalnym stopniu wpłyną na 

studentów, działanie w zakresie mobilności musi być zgodne ze stopniem studiów, jakie odbywa dany 

student, oraz z jego osobistymi potrzebami rozwojowymi. 

 

Studenci mogą realizować działania opisane poniżej: 

 okres studiów za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego 

Okres studiów za granicą musi być częścią programu studiów studenta, którego celem jest 

uzyskanie dyplomu w dowolnym cyklu studiów. Okres studiów realizowanych za granicą może 

obejmować również czas praktyki. Takie połączenie sprzyja powstawaniu synergii między 

doświadczeniem akademickim a zawodowym za granicą.  

 praktyka (staż) za granicą w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji 

lub dowolnym innym odpowiednim miejscu pracy. 

Praktyki zagraniczne można odbywać podczas studiów w dowolnym cyklu i tuż po ich 

zakończeniu. Obejmuje to asystentury w nauczaniu dla studentów – przyszłych nauczycieli oraz 

asystentury badawcze dla studentów i doktorantów w dowolnym odpowiednim ośrodku 

badawczym. Aby dodatkowo zwiększyć synergię z programem „Horyzont Europa”, mobilność ta 

może odbywać się również w kontekście projektów badawczych finansowanych w ramach 

programu „Horyzont Europa”, przy pełnym poszanowaniu zakazu podwójnego finansowania 

działań przez UE.  

W miarę możliwości praktyki powinny stanowić integralną część programu studiów. 

 

Mobilność mieszana 

Każdy okres studiów lub praktyk zawodowych za granicą o dowolnej długości można zrealizować w 

formie mobilności mieszanej. Mobilność mieszana to połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej 

ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na 

współpracy. Na przykład, w ramach komponentu wirtualnego można stworzyć wspólną przestrzeń 

online dla uczących się osób z różnych krajów i kierunków studiów, dzięki której mogą one brać udział 

w kursach internetowych lub pracować wspólnie i jednocześnie nad zadaniami, które są uznawane jako 

część ich studiów.  

Każdy student może również realizować mobilność mieszaną, uczestnicząc w mieszanym programie 

intensywnym (BIP) zgodnie z określonymi kryteriami kwalifikowalności mieszanych programów 

intensywnych, o których mowa w przewodniku po programie Erasmus+.  

https://atb.edu.pl/kraje-uprawnione-do-udzialu-w-programie-erasmus-2021-2027/
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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. 

 

MOBILNOŚĆ ABSOLWENTÓW 
Niedawni absolwenci uczelni wyższych mogą wziąć udział w mobilności w celu odbycia praktyki. 

Niedawni absolwenci muszą zostać wybrani przez swoją macierzystą instytucję szkolnictwa wyższego w 

czasie ostatniego roku studiów oraz muszą odbyć i ukończyć zagraniczną praktykę w ciągu jednego roku 

po zakończeniu studiów. 

 

 

CZAS TRWANIA DZIAŁANIA – STUDENCI I ABSOLWENCI 

 Mobilność w celu studiowania:  

 od 2 miesięcy (lub jednego semestru lub trymestru akademickiego) do 12 miesięcy 

mobilności fizycznej  - w przypadku studentów studiów I i II stopnia,   

 od 2 miesięcy (lub jednego semestru lub trymestru akademickiego) do 24 miesięcy 

mobilności fizycznej  - w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich.  

Mobilność ta może obejmować uzupełniający okres praktyki, jeżeli jest planowana, oraz może 

zostać zorganizowana w różny sposób, zależnie od okoliczności: jedno działanie może 

następować po drugim lub mogą one przebiegać jednocześnie. Przy połączeniu działań należy 

przestrzegać zasad dotyczących dofinansowania oraz minimalnego okresu mobilności 

studentów. 

 

 Mobilność w celu odbycia praktyki:  

 od 2 miesięcy (lub jednego semestru lub trymestru akademickiego) do 12 miesięcy 

mobilności fizycznej  - w przypadku studentów studiów I i II stopnia,   

 od 2 miesięcy (lub jednego semestru lub trymestru akademickiego) do 24 miesięcy 

mobilności fizycznej  - w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich.  

 

 

KRÓTKOTERMINOWA MOBILNOŚĆ MIESZANA/ INTENSYWNY PROGRAM MIESZANY (BIP) 

Każdy student, a w szczególności studenci, którzy nie mogą uczestniczyć w długoterminowej mobilności 

fizycznej w celu studiowania lub odbycia praktyk zawodowych, może skorzystać z krótszej mobilności 

fizycznej połączonej z mobilnością wirtualną (krótkoterminowa mobilność mieszana). Dodatkowo każdy 

student może uczestniczyć w intensywnych programach mieszanych (BIP).  

W tych przypadkach mobilność fizyczna musi trwać od 5 do 30 dni i musi łączyć się z obowiązkowym 

komponentem wirtualnym umożliwiającym pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-

uczenia się opartego na współpracy. W ramach mobilności mieszanej w celu studiowania muszą zostać 

przyznane co najmniej 3 punkty ECTS. 

W przypadku mieszanej mobilności studentów działania mogą obejmować uczestnictwo w kursach 

oferowanych w formacie kształcenia mieszanego w dowolnej partnerskiej instytucji szkolnictwa 
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wyższego, szkoleniach online i wyznaczonych zadaniach lub uczestnictwo w mieszanych programach 

intensywnych (BIP)  

 

KAPITAŁ MOBILNOŚCI 

Całkowity kwalifikowalny czas trwania mobilności (tzw. kapitał mobilności) w przeliczeniu na cykl 

studiów:  

Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania 

mobilności fizycznej do 12 miesięcy na każdy cykl studiów, niezależnie od liczby i rodzaju działań w 

zakresie mobilności:  

 w trakcie studiów pierwszego stopnia (licencjat lub studia odpowiadające licencjatowi), w tym 

studiów o krótkim cyklu (poziomy 5 i 6 ERK);  

 w trakcie studiów drugiego stopnia (studia magisterskie lub odpowiadające magisterskim – 7 

poziom ERK).  

Wcześniejsze doświadczenia w ramach programu Erasmus+ lub stypendia Erasmus Mundus zaliczają się 

do kapitału mobilności przypadającego na cykl studiów.  

Kapitał mobilności w przypadku studentów studiów jednostopniowych (jednolitych studiów 

magisterskich) wynosi do 24 miesięcy.  

Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesiące w 

ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę. 

 

GDZIE NA STUDIA? 

Wszystkie organizacje uczestniczące z państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z 

Programem (zarówno wysyłające, jak i przyjmujące) muszą być instytucjami szkolnictwa wyższego 

posiadającymi ECHE.  

Wszystkie organizacje z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem (zarówno wysyłające, jak i 

przyjmujące) muszą być instytucjami szkolnictwa wyższego uznanymi przez właściwe organy, które 

podpisały porozumienia międzyinstytucjonalne1 z partnerami z państw członkowskich UE lub państw 

trzecich stowarzyszonych z Programem przed rozpoczęciem mobilności 

 

GDZIE NA PRAKTYKI? 

W przypadku mobilności studentów w celu odbycia praktyk organizacją przyjmującą może być2 :  

 każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie 

kształcenia, szkolenia, młodzieży i badań naukowych i innowacji. Przykładowo taką organizacją może 

być:  

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

społeczne);  

                                                           
1 Wykaz uczelni partnerskich, z którymi Akademia Teatralna ma podpisane umowy/porozumienia międzyinstytucjonalne 
znajduje się na stronie internetowej uczelni (aktualna lista umów) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie uczelni 
2 Następujące rodzaje organizacji nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące w przypadku mobilności studentów w ramach 

praktyk zawodowych: instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest 

dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_pl); organizacje 

zarządzające programami UE, np. agencje narodowe programu Erasmus+ (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów 

lub podwójnego finansowania). 

 

https://atb.edu.pl/10916-2/
http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_pl
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 organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;  

 ambasada lub urząd konsularny wysyłającego państwa członkowskiego UE lub państwa 

trzeciego stowarzyszonego z Programem;  

 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 państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego 

stowarzyszonego z Programem posiadająca ECHE lub instytucja szkolnictwa wyższego z państwa 

trzeciego niestowarzyszonego z Programem uznana przez właściwe organy, która podpisała 

porozumienia międzyinstytucjonalne z partnerami z państwa członkowskiego UE lub państwa 

trzeciego stowarzyszonego z Programem przed rozpoczęciem mobilności. 

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA – STUDENCI/ABSOLWENCI 

STUDENCI 

 Wyjazdy długoterminowe studentów na studia (studia I i II stopnia: od 2 do 12 miesięcy; 

jednolite studia magisterskie: od 2 do 24 miesięcy) z opcjonalną częścią wirtualną 

 Wyjazdy długoterminowe studentów na praktykę (studia I, II stopnia: od 2 do 12 miesięcy; 

jednolite studia magisterskie: od 2 do 24 miesięcy) z opcjonalną częścią wirtualną 

 Wyjazdy krótkoterminowe studentów na studia (studia I i II stopnia): od 5 do 30 dni mobilności 

fizycznej z obowiązkową częścią wirtualną;  

 Wyjazdy krótkoterminowe studentów na praktykę (studia I i II stopnia): od 5 do 30 dni 

mobilności fizycznej z obowiązkową częścią wirtualną 

 Wyjazdy krótkoterminowe studentów na studia w ramach mieszanych kursów intensywnych - 

Blended Intensive Programmes – BIP (studia I i II stopnia, JSM): od 5 do 30 dni mobilności 

fizycznej z obowiązkową częścią wirtualną 

 

ABSOLWENCI 

 Wyjazdy długoterminowe na praktykę: od 2 do 12 miesięcy 

 Wyjazdy krótkoterminowe na praktykę (studia I i II stopnia): od 5 do 30 dni mobilności fizycznej 

z obowiązkową częścią wirtualną 
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MOBILNOŚĆ KADRY – PRACOWNICY DYDAKTYCZNI I ADMINISTRACYJNI 
Mobilność kadry może realizować każdy rodzaj kadry szkolnictwa wyższego lub zaproszona kadra spoza 

instytucji szkolnictwa wyższego. Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności o 

maksymalnym wpływie, działanie w zakresie mobilności musi być związane z rozwojem zawodowym 

pracownika oraz z jego potrzebami w zakresie uczenia się i osobistymi potrzebami rozwojowymi.  

 

Pracownicy mogą realizować dowolne z opisanych poniżej działań: 

 okres nauczania za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego.  

Okres nauczania za granicą umożliwia pracownikom dydaktycznym instytucji szkolnictwa 

wyższego lub pracownikom przedsiębiorstw prowadzenie zajęć dydaktycznych w partnerskich 

instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą. Mobilność pracowników związana 

z prowadzeniem zajęć dydaktycznych może mieć miejsce w dowolnej dyscyplinie akademickiej.  

 okres szkolenia za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwie lub 

innym odpowiednim miejscu pracy.  

Okres szkolenia umożliwia pracownikom instytucji szkolnictwa wyższego wzięcie udziału 

w szkoleniach za granicą, które są istotne z punktu widzenia ich codziennej pracy w instytucji 

szkolnictwa wyższego. Może to mieć formę szkoleń (z wyłączeniem konferencji) lub okresów 

obserwacji pracy i przyglądania się działalności dydaktycznej. 

 

W okresie mobilności pracowników za granicą można łączyć działania w zakresie nauczania i szkolenia. 

Każdy okres nauczania lub szkolenia za granicą można zrealizować w formie mobilności mieszanej.  

 

Działanie dydaktyczne musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym 

okresie pobytu). Jeżeli mobilność trwa dłużej niż jeden tydzień, minimalna liczba godzin dydaktycznych 

w niepełnym tygodniu powinna być proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia.  

Obowiązujące wyjątki:  

 W przypadku zaproszonych pracowników przedsiębiorstw nie istnieje minimalna liczba godzin 

dydaktycznych.  

 Jeżeli działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym podczas jednego okresu pobytu 

za granicą, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) 

zostaje ograniczona do 4 godzin. 

 

CZAS TRWANIA DZIAŁANIA - KADRA 

 W przypadku mobilności pracowników w celu nauczania i szkolenia czas trwania wynosi od 2 

dni do 2 miesięcy*, z wyłączeniem czasu podróży.  

 W przypadku mobilności z państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem czas trwania 

musi wynosić od 5 dni do 2 miesięcy*.  

 W przypadku zaproszonych pracowników przedsiębiorstw minimalny czas trwania mobilności 

fizycznej wynosi 1 dzień.  

* W obu przypadkach minimalna liczba dni musi obejmować dni kolejno następujące po sobie. 
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GDZIE? MOBILNOŚĆ W CELU NAUCZANIA 

Organizacja przyjmująca musi być instytucją szkolnictwa wyższego z państwa członkowskiego UE lub 

państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem posiadającą ECHE lub instytucją szkolnictwa wyższego 

z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem uznaną przez właściwe organy, która podpisała 

umowę międzyinstytucjonalną z partnerem z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego 

stowarzyszonego z Programem przed rozpoczęciem mobilności. 

 

GDZIE? MOBILNOŚĆ W CELU UDZIAŁU W SZKOLENIU 

Organizacją przyjmującą musi być:  

 instytucja szkolnictwa wyższego z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego 

stowarzyszonego z Programem posiadająca ECHE lub instytucja szkolnictwa wyższego z państwa 

trzeciego niestowarzyszonego z Programem uznana przez właściwe organy, która podpisała 

porozumienia międzyinstytucjonalne z partnerami z państwa członkowskiego UE lub państwa 

trzeciego stowarzyszonego z Programem przed rozpoczęciem mobilności lub 

 dowolna organizacja publiczna lub prywatna z państwa członkowskiego UE lub państwa 

trzeciego stowarzyszonego z Programem (lub z państwa trzeciego niestowarzyszonego z 

Programem, jeśli projekt mobilności finansowany jest z funduszy polityki wewnętrznej) 

prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, badań 

naukowych i innowacji oraz na rzecz młodzieży. 

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA – PRACOWNICY DYDAKTYCZNI/PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI 

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI 

 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów 

uczelni partnerskiej: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży), a w przypadku 

mobilności z państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem na okres od 5 dni do 2 

miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży);  

 przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw/organizacji w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych dla studentów uczelni polskiej: od 1 dnia do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu 

podróży) 

 

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI/ PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI 

 Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem 

czasu podróży), a w przypadku państw trzecich niestowarzyszonych z Programem: od 5 dni do 

2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży);  

 Wyjazdy krótkoterminowe pracowników uczelni w ramach Mieszanych kursów intensywnych - 

Blended Intensive Programmes – BIP w celu podnoszenia swoich kompetencji: od 5 do 30 dni 

mobilności fizycznej z obowiązkową częścią wirtualną. 

 

 

 

 


