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Kiedy jechać?

• w semestrze letnim i zimowym  - studia

• w wakacje (od czerwca do września) – praktyki 

studenckie

• po uzyskaniu tytułu magistra  - praktyki dla absolwentów



Wyjazdy wielokrotne (kapitał mobilności)

- studia pierwszego stopnia – 12 miesięcy

- studia drugiego stopnia - 12 miesięcy

- studia jednolite magisterskie - 24 miesięcy

- studia doktoranckie -12 miesięcy



Profity 

• zwolnienie z czesnego   

• stypendium Erasmusa +

• uznanie okresu studiów za granicą (ECTS) 

• poszerzony rynek pracy (CV)



Kryteria wyboru uczelni 

- umowa interinstytucjonalna

- język obcy

- programy studiów  

- koszty  (Słowacja vs.  Norwegia)   

- Dodatkowe informacje

* strona internetowa 

* informator

* studenci Erasmusa – kontakt e-mailowy   



Program Erasmus+

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

• 28 państw członkowskich UE  

• EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

• kandydujące do Unii :Turcja, FYROM (była 

Jugosłowiańska Republika Macedonii)  





nazwa uczelni kraj język strona uczelni katalog przedmiotów zakwaterowanie

Universität für Bodenkultur Wien Austria
niemiecki, 

angielski
www.boku.ac.at http://www.boku.ac.at/international.html?&L=1

http://www.boku.ac.at/int-in-life-

priortoarrival.html?&L=1

Mendel University in Brno Czechy angielski www.mendelu.cz./en
http://www.mendelu.cz/en/zahranicni_aktivity/prijizdejici_studenti/era

smus_studenti/courses_offered_at_muaf_brno?lang=en

http://ects.mendelu.cz/en/general_information/accom

modation?lang=en

Czech University of Life Sciences 

Prague
Czechy

angielski, 

czeski
www.czu.cz http://www.czu.cz/en/?r=4875 

http://www.czu.cz/en/?r=923

+420 224 38 33 51

malatakova@rektorat.czu.cz

Technische Universität Dresden Niemcy niemiecki www.tu-dresden.de http://tu-dresden.de/forst 
http://www.studentenwerk-

dresden.de/english/wohnen/

Hochschule für nachhaltige 

Entwickelung Eberswalde (FH)
Niemcy

niemiecki, 

angielski
www.hnee.de

http://www.hnee.de/en/Programmes/Study-at-the-University-of-

Applied-Sciences-K545.htm

Iinternationa les/l nformation-for-

Incoming-Students/ERASMUSIncomings/-

K4660.htm?RID=4666

http://www.studentenwerk-

frankfurt.de/2011/index.php?lg=en&rl=Alle&ct=Start

&sct=Home&cily=&slyle=&rt=Alle&ct=Wohnen&s

ct=Home 

Hamburg Universität Niemcy niemiecki www.uni-hamburg.de https://www.stine.uni-hamburg.de/ www.uni-hamburg.de/ersteschritte

Estonian University of Life 

Sciences
Estonia angielski www.emu.ee www.emu.ee/en/studies/courses-in-english/

https://www.emu.ee/en/studies/practical-

information/student-accommodation/

Technological & Educational 

Institute (TEI) of Thessaly
Grecja angielski www.teilar.gr/eu http://www.teilar.gr/eu/upfiles/TEI_guide_ects_en_01.pdf http://www.teilar.gr/students_en.php?fid=4 

University of Zagreb Chorwacja angielski www.unizg.hr http://international.unizg.hr/international_students/exchange_students 
http://international.unizg.hr/international_students/ex

change_students/student_services/housing 

University of Debrecen Węgry angielski www.unideb.hu www.erasmus.unideb.hu www.erasmus.unideb.hu

University of West Hungary Węgry angielski www.skk.nyme.hu http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=24997&L=1 http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=24996&L=1 

Kaunas University of Technology Litwa angielski http://archive.ktu.lt/en/ http://archive.ktu.lt/en/content/erasmus-z http://archive.ktu.lt/en/content/erasmus-z 

Art Academy of Latvia Łotwa angielski www.lma.lv www.lma.lv/eng/?parent=12 http://www.lma.lv/eng/index.php?parent=443

Transilvania University of Brasov Rumunia angielski www.unitbv.ro http://www.unitbv.ro/en/AcademicProgrammes.aspx 
http://www2.unitbv.ro/en/Students/UniversityCampu

s/tabid/2574/language/en-US/Default.aspx

Faculty of Design Słowenia angielski www.fd.si http://www.fd.si/en/study/ 
http://www.fd.si/en/international/general-

information-for-students/

Slovak University of Agriculture 

in Nitra
Słowacja angielski www.uniag.sk

http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=3106;download=3024;lang=

sk
http://www.uniag.sk/en/accomodation/

Technical University in Zvolen Słowacja angielski www.tuzvo.sk http://is.tuzvo.sk/katalog/plany.pl?lang=en
http://www.tuzvo.sk/en/international_cooperation/era

smus/

Mustafa Kemal University Turcja angielski www.mku.edu.tr

http://dib.mku.edu.tr   

http://bbs.mku.edu.tr

http://www.mku.edu.tr/index.php?lang=en

http://bbs.mku.edu.tr

Linnaeus University

(Växjö)
Szweja angielskI www.lnu.se

http://www.boku.ac.at/
http://www.boku.ac.at/international.html?&L=1
http://www.boku.ac.at/int-in-life-priortoarrival.html?&L=1
http://www.mendelu.cz./en
http://www.mendelu.cz/en/zahranicni_aktivity/prijizdejici_studenti/erasmus_studenti/courses_offered_at_muaf_brno?lang=en
http://ects.mendelu.cz/en/general_information/accommodation?lang=en
http://www.czu.cz/
http://www.czu.cz/en/?r=4875
http://www.czu.cz/
http://www.tu-dresden.de/
http://tu-dresden.de/forst
http://www.studentenwerk-dresden.de/english/wohnen/
http://www.hnee.de/
http://www.hnee.de/en/Programmes/Study-at-the-University-of-Applied-Sciences-K545.htmIinternationa les/l nformation-for-Incoming-Students/ERASMUSIncomings/-K4660.htm?RID=4666
http://www.studentenwerk-frankfurt.de/2011/index.php?lg=en&rl=Alle&ct=Start&sct=Home&cily=&slyle=&rt=Alle&ct=Wohnen&sct=Home
http://www.uni-hamburg.de/
https://www.stine.uni-hamburg.de/
http://www.uni-hamburg.de/ersteschritte
http://www.emu.ee/
http://www.emu.ee/en/studies/courses-in-english/
https://www.emu.ee/en/studies/practical-information/student-accommodation/
http://www.teilar.gr/eu
http://www.teilar.gr/eu/upfiles/TEI_guide_ects_en_01.pdf
http://www.teilar.gr/students_en.php?fid=4
http://www.unizg.hr/
http://international.unizg.hr/international_students/exchange_students
http://international.unizg.hr/international_students/exchange_students/student_services/housing
http://www.unideb.hu/
http://www.erasmus.unideb.hu/
http://www.erasmus.unideb.hu/
http://www.skk.nyme.hu/
http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=24997&L=1
http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=24996&L=1
http://archive.ktu.lt/en/
http://archive.ktu.lt/en/content/erasmus-z
http://archive.ktu.lt/en/content/erasmus-z
http://www.lma.lv/
http://www.lma.lv/eng/?parent=12
http://www.lma.lv/eng/index.php?parent=443
http://www.unitbv.ro/
http://www.unitbv.ro/en/AcademicProgrammes.aspx
http://www2.unitbv.ro/en/Students/UniversityCampus/tabid/2574/language/en-US/Default.aspx
http://www.fd.si/
http://www.fd.si/en/study/
http://www.fd.si/en/international/general-information-for-students/
http://www.uniag.sk/
http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=3106;download=3024;lang=sk
http://www.uniag.sk/en/accomodation/
http://www.tuzvo.sk/
http://is.tuzvo.sk/katalog/plany.pl?lang=en
http://www.tuzvo.sk/en/international_cooperation/erasmus/
http://www.mku.edu.tr/


STUDIA GRANTY

Grupa - kraje Grant - studia

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, 

Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, 

Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 €

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, 

Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, 

Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

400 €

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (Była 

Republika Jugosławii Macedonia) Litwa, Łotwa, 

Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300 €
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Kryteria kwalifikacji  

Punktacja - max 25 pkt  

- egzamin z języka – 0-10 pkt (min. 5 pkt)  

- średnia ocen ostatnie 2 semestry   – 0-10pkt (analogicznie 

jak średnia do stypendium)    

- inne osiągnięcia - działalność w kołach naukowych, 

organizacjach studenckich, 0-5 pkt (kopie dokumentów-

rozmowa kwalifikacyjna )  
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Egzamin OLS 

- OLS (On-line Lingustic Support)

- obowiązkowy (studia i praktyki): angielski, niemiecki,

francuski, hiszpański, włoski, niderlandzki

- po uzyskaniu wyniku- propozycja udziału w kursie

językowym on-line + przyznanie licencji na kurs –

konieczność realizacji całego kursu

- po zakończeniu mobilności ponowne wypełnianie testu dla

porównania wyników „przed i po”



Learning Agreement!   

- analiza oferty programowej, wybór   (30ECTS / sem)    

- współpraca – koordynator – student - dziekan

- informacja o konieczności zaliczenia przedmiotów w UP

„Karta Zaliczeń”   



Przedłużenie- studia

drugi semestr  
- tylko na semestr letni 

- bez grantu  

- Learning Agreement (II semestr), Karta Zaliczeń 

- zgoda dziekana / koordynatora (wniosek na stronie 

internetowej)  



PRAKTYKI

- min. 2 miesiące (termin: czerwiec-wrzesień 2016) –studenci 

I i II stopnia

- min. 2 miesiące – absolwenci (termin: cały rok akademicki)

- miejsce realizacji: uczelnie z kartą ECHE,  jednostki 

naukowo-badawcze, firmy komercyjne… 



PRAKTYKA GRANTY

Grupa - kraje Grant - praktyki

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, 

Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600 €

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, 

Turcja
500 €

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii 

Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 400 €

Grupa - kraje Grant - praktyki

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, 

Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, 

Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
600 €

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, 

Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, 

Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
500 €

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (Była 

Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, 

Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
400 €



PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW

• konieczność rekrutacji na ostatnim roku studiów

• do realizacji w ciągu jednego roku od ukończenia studiów 

1 lub  2 stopnia



Procedura kwalifikacyjna -

PRAKTYKI 2015

- rejestracja online 19.01 -8.02.2015 doktoranci, 

absolwenci

- rejestracja online 9 - 28.02.2015 studenci I i II stopnia

- rozmowa kwalifikacyjna – język obcy     

- inne osiągnięcia - działalność w kołach naukowych, 

organizacjach studenckich   

- OLS –test biegłości językowej on-line




