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PYTANIA UCZELNI 

1. Jakie wymagania muszą spełniać instytucje składające wnioski 

o dofinansowanie mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego? 

W ramach mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego wnioski może 

składać: 

 samodzielnie szkoła wyższa; 

 instytut PAN prowadzący studia doktoranckie i nadający stopień doktora; 

 szkoła wyższa lub inna instytucja w imieniu konsorcjum uczelni, które 

podjęły decyzję o złożeniu wspólnego wniosku i wspólnym zarządzaniu 
wyjazdami studentów i/lub pracowników.  

Konsorcjum jest zawiązywane w celu optymalnego wykorzystania miejsc 

stypendialnych wynegocjowanych z uczelniami/instytucjami zagranicznymi. 

Minimalny skład konsorcjum to trzy instytucje, w tym dwie szkoły wyższe. Jest to 

konsorcjum krajowe, co oznacza, że w przypadku wnioskowania w naszym kraju 

w skład konsorcjum wchodzą jedynie polskie szkoły wyższe i ewentualnie inne 

instytucje działające na terenie naszego kraju, które będą odgrywały istotną rolę 

w osiąganiu celów, dla których konsorcjum zostało utworzone. 

Uczelnia składająca wniosek samodzielnie, w imieniu konsorcjum lub wchodząca 

w skład konsorcjum musi posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE 

– Erasmus Charter for Higher Education). 

Aby konsorcjum mogło realizować wyjazdy stypendialne musi posiadać certyfikat 

konsorcjum organizującego mobilność - Mobility Consortium Certficate. Aby go 

uzyskać, musi złożyć wniosek Accreditation of Higher Education Mobility Consortium 

(termin złożenia jest taki sam jak w przypadku wniosku o dofinansowanie 

wyjazdów). Certyfikat przyznany przez Narodową Agencję ważny jest przez trzy 

kolejne lata akademickie, ale nie później niż do końca trwania programu Erasmus+ 

(tj. do roku akademickiego 2020/21 włącznie). 

Szczegółowe wymagania odnoszące się do konkursu wniosków o dofinansowanie 

mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego są dostępne na stronie 

programu Erasmus+ (Formularze wniosków 2018). 

Informacje o terminach składania wniosków znajdują się na stronie programu 

Erasmus+ (Terminy). 

Wnioski składa się jedynie w formie formularza elektronicznego, tzw. eForm 

(formularz PDF), do którego należy załączyć wymagane dokumenty (różne  

w zależności od rodzaju wniosku i rodzaju instytucji). 

http://www.erasmusplus.org.pl/faq
http://erasmusplus.org.pl/eforms/
http://erasmusplus.org.pl/eforms/
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
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2. Uczelnia nie posiada Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Jak może ją 

uzyskać? 

Wnioski o przyznanie uczelni Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE – 

Erasmus Charter for Higher Education) w formie określonej w zasadach konkursu 

należy składać do Agencji Wykonawczej w Brukseli. Jest jeden termin składania 

wniosków w roku. Informacje o warunkach konkursu są publikowane na stronie 

internetowej Agencji Wykonawczej (http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php) na 

około jeden miesiąc przed terminem składania wniosków. Jeżeli uczelnia uzyska 

Kartę ECHE, będzie ona ważna do końca trwania programu Erasmus+, czyli do roku 

akademickiego 2020/21 włącznie.  

3. Na jakie rodzaje mobilności szkoła wyższa może uzyskać dofinansowanie 

Erasmus+? 

Uczelnia składa jeden wniosek o dofinansowanie wyjazdów stypendialnych w danym 

roku akademickim. We wniosku uczelnia wybiera rodzaje mobilności, o jakie 

wnioskuje.  

 W akcji KA103 (współpraca z krajami programu) są cztery rodzaje działań: 

wyjazdy studentów na studia, wyjazdy studentów na praktyki/staże, wyjazdy 

nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (oraz 

przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia 

zajęć ze studentami), wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych. We 

wniosku uczelnia nie określa, ile osób wyjeżdżających na praktyki/staże 

będzie studentami, a ile absolwentami – uczelnia ustala te proporcje 

wewnętrznie. 

Prawo do wyjazdu jako absolwent uzyskuje osoba, która zostanie 

zakwalifikowana na ostatnim roku swoich studiów i której „kapitał 

mobilności” nie został jeszcze wykorzystany (patrz pytanie nr 8). Wyjazd 

absolwenta musi się zakończyć w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od 

zakończenia studiów (dzień ukończenia studiów określa regulamin studiów), 

ale nie może wykraczać poza okres ważności umowy podpisanej między 

uczelnią a Narodową Agencją.  

 W akcji KA107 (współpraca z krajami partnerskimi) są cztery rodzaje 

działań: wyjazdy i przyjazdy studentów na studia, wyjazdy i przyjazdy 

studentów na praktykę, wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy i przyjazdy pracowników w 

celach szkoleniowych. Uczelnia we wniosku określa liczbę, kraj i kierunek 

mobilności. 

4. Uczelnia w przyszłym roku połączy się z inną. Obydwie uczelnie posiadają 

obecnie Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Czy Karty te będą nadal 

obowiązywały? 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami przygotowanymi przez KE. Wyciąg w języku 

polskim pt. „Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni 

posiadającej kartę ECHE” dostępny jest na stronie programu Erasmus+. 

http://www.erasmusplus.org.pl/faq
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/erasmus-charter-for-higher-education_en
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/
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5. Czy w ramach akcji „Mobilność” szkoła wyższa może realizować wyjazdy 

absolwentów innych uczelni, czy wyłącznie własnych? 

Absolwent jest zawsze przypisany do instytucji, w której ukończył studia. Uczelnia 

może więc realizować jedynie wyjazdy własnych absolwentów. Jak definiować 

„absolwenta” – patrz pytanie nr 3. 

6. Czy w programie Erasmus+ są możliwe, jak dotychczas, wyjazdy ze 

stypendium zerowym (wyjazdy bez stypendium/ bez grantu)? 

Tak. Erasmus+ przewiduje wyjazdy ze stypendium zerowym. Jedyną różnicą 

w przygotowaniu, zrealizowaniu i rozliczeniu takiego wyjazdu (w stosunku do 

uczestnika ze stypendium) będzie fakt, że uczestnik mobilności nie otrzyma 

dofinansowania. Wszystkie prawa i obowiązki uczestnika oraz uczelni wysyłającej 

i przyjmującej muszą być spełnione. Uczelnia wysyłająca ma prawo do otrzymania 

dofinansowania OS (Organisational Support) na wyjazd uczestnika (studenta/ 

pracownika) ze stypendium zerowym.  

Uczelnia ma prawo zezwalać na przedłużenie pobytu w uczelni/instytucji zagranicznej 

bez przyznania dofinansowania na przedłużony okres. Zasady finansowania 

przedłużonego pobytu powinny być określone w uczelnianych zasadach finansowania 

wyjazdów stypendialnych w programie Erasmus+, ustalonych na dany rok 

akademicki.  

7. Kto decyduje o długość trwania projektu „Mobilność” - Narodowa Agencja 

czy uczelnia? 

Projekty KA103 (współpraca z krajami programu) mogą trwać 16 lub 24 miesiące. 

Projekty KA107 (współpraca z krajami partnerskimi) – 16 lub 26 miesięcy. Decyzję 

podejmuje uczelnia wskazując czas trwania projektu we wniosku składanym 

w danym konkursie wniosków. W trakcie realizacji umowy możliwa jest zmiana 

długości trwania projektu na wniosek uczelni. 

 

PYTANIA STUDENTÓW 

8. Byłam już na stypendium Erasmusa, kiedy był on częścią programu „Uczenie 

się przez całe życie”. Czy mogę ponownie ubiegać się o wyjazd 

w Erasmusie+? 

To zależy od tego, jak długo trwał poprzedni wyjazd w ramach Erasmusa oraz jakie 

priorytety w odniesieniu do osób wyjeżdżających po raz pierwszy ustaliła uczelnia, na 

której Pani obecnie studiuje. 

W Erasmusie+ ustalono, że każda osoba studiująca ma prawo wyjechać: 

 na 12 miesięcy w ramach studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego 

stopnia; 

http://www.erasmusplus.org.pl/faq
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 na 24 miesiące w ramach jednolitych studiów magisterskich. 

Od powyższego „kapitału mobilności” odejmuje się okres wyjazdu zrealizowanego 

w ramach tego samego stopnia studiów. Nie ma znaczenia czy wyjazd ten był ze 

stypendium zerowym (wyjazdy bez stypendium/ bez grantu).  

Jeżeli więc w roku 2017/18 studiuje Pani na kolejnych studiach licencjackich, 

a w ramach poprzednich studiów licencjackich była Pani na 12-miesięcznym 

stypendium, to „kapitał mobilności” już się wyczerpał. Jeżeli jednak kolejnymi Pani 

studiami są studia drugiego stopnia, „kapitał mobilności” wynosi 12 miesięcy. 

Uczelnia wysyłająca, realizując własną strategię internacjonalizacji/mobilności, może 

zdecydować o preferencyjnym traktowaniu osób wyjeżdżających po raz pierwszy. 

Dlatego też konkretnej odpowiedzi w sprawie posiadanego przez Panią „kapitału 

mobilności” udzielić może jedynie uczelnia macierzysta. Powinno to wynikać z zasad 

rekrutacji na wyjazdy studentów konkretnej uczelni w danym roku akademickim. 

Przy ustalaniu posiadanego przez studenta kapitału mobilności brana jest także pod 

uwagę mobilność „ze stypendium” zrealizowana w programie Erasmus Mundus, akcja 

2 (projekty mobilności). 

Prosimy zobaczyć również odpowiedź na pytanie nr 9. 

9. Studiuję na jednolitych studiach magisterskich i chcę wyjechać na 

stypendium Erasmus+, ale wcześniej na studiach licencjackich byłam już 3 

miesiące na praktyce Erasmus. Czy to wpływa na moje możliwości wyjazdu? 

Studenci jednolitych studiów magisterskich mają prawo do 24 miesięcznego „kapitału 

mobilności” w Erasmusie+. W tym konkretnym przypadku będzie Pani miała 

możliwość wyjazdu na maksimum 24 miesiące w ramach obecnych studiów 

jednolitych (bo poprzedni wyjazd był na studiach licencjackich). Jeżeli poprzedni 

wyjazd odbywałby się na innych jednolitych studiach magisterskich niż te, na których 

obecnie Pani studiuje, to kapitał mobilności przysługujący w Erasmusie+ byłby 

pomniejszony, w tym przypadku o 3 miesiące i wynosił 21 miesięcy. 

10. Dwa lata temu ukończyłem studia. W jaki sposób mogę się ubiegać o wyjazd 

na staż absolwencki w programie Erasmus+? 

Niestety nie ma Pan takiej możliwości. W programie Erasmus+ uczelnia może 

organizować wyjazdy swoich absolwentów na praktyki/staże zagraniczne pod 

warunkiem, że przyszły absolwent zostanie zakwalifikowany na wyjazd na ostatnim 

roku swoich studiów. Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) 

w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia studiów (dzień ukończenia studiów 

powinien określać regulamin studiów). Zobacz pytanie nr 3. 

http://www.erasmusplus.org.pl/faq
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11. Słyszałem, że studentom otrzymującym z uczelni stypendium socjalne 

przysługuje dodatek do stypendium Erasmus+?  

Studenci zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+, dla których uczelnia 

potwierdzi prawo do otrzymywania stypendium socjalnego otrzymują regularne 

stypendium powiększone o „dodatek socjalny” – obie składowe pochodzą z budżetu 

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), są wyrażone w złotych 

polskich i stanowią równowartość stypendium Erasmus+. Kurs wymiany określa 

Narodowa Agencja (taki sam dla każdej uczelni w danym roku akademickim). 

Informacje o kursie wymiany dostępne są w uczelni oraz na stronie internetowej NA 

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ (zakładka „Zagraniczna 

mobilność studentów PO WER”) 

Uczelnia musi zdefiniować termin, w którym podejmowana będzie decyzja, czy 

student ubiegający się o wyjazd na stypendium w programie Erasmus+ ma prawo do 

otrzymywania stypendium socjalnego. Otrzymywanie „dodatku socjalnego” jest 

gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego lub od dnia podjęcia 

decyzji, jeżeli takowa została podjęta po rozpoczęciu mobilności. Wysokość „dodatku 

socjalnego” to równowartość 200 €. 

12. Otrzymuję stypendium socjalne w swojej uczelni. Czy wyjeżdżając na 

praktykę otrzymam także „dodatek socjalny”? 

Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć ci studenci zakwalifikowani na wyjazd, którzy 

zgodnie z regulaminem przyjętym w ich uczelni mają prawo do otrzymywania 

stypendium socjalnego. Wtedy ich wyjazd jest realizowany w ramach projektu 

„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej” finansowanego z budżetu programu PO WER. Tzw. dodatek 

socjalny wynosi około 850 zł na miesiąc (równowartość 200 € po kursie określony 

przez Narodową Agencję dla danego roku) dla wyjazdów na studia oraz ok. 420 zł na 

miesiąc (równowartość 100 € po kursie jw.) dla wyjazdów na praktykę.  

Stypendium przy wyjazdach na praktykę jest o 100 €/miesiąc wyższe od stypendium 

na studia (dodatek z tytułu wyjazdu na praktykę). Na przykład w roku 2017/18: 

stypendium na wyjazd do Austrii – na studia wynosi 500 €, a praktykę 600€.  

Zgodnie z zasadami ustanowionymi dla programu Erasmus+ dodatki z tytułu trudniej 

sytuacji materialnej oraz z tytułu praktyki nie mogą się sumować. Dlatego student 

z prawem do stypendium socjalnego wyjeżdżający na praktykę otrzymuje dodatek 

z tytułu trudnej sytuacji materialnej w wysokości stanowiącej równowartość 100 € 

(tj. stypendium bazowe na studia +100 € z tytułu praktyki +100 € z tytułu trudnej 

sytuacji materialnej). 

13. Czy niepełnosprawny student otrzymuje wyższe stypendium Erasmus+?  

Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ ma prawo 

otrzymać dodatkową kwotę w wysokości określanej na podstawie specjalnego 

wniosku. Wniosek składany jest do Narodowej Agencji, po uprzednim zaopiniowaniu 

http://www.erasmusplus.org.pl/faq
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/
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przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz pełnomocnika ds. osób 

niepełnosprawnych lub osobę zajmującą się studentami niepełnosprawnymi. Wniosek 

musi być przesłany do NA bezzwłocznie po zakwalifikowaniu osoby na wyjazd i nie 

później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem mobilności. W specjalnym wniosku 

o dofinansowanie dodatkowych kosztów uczestnik w szczegółowy sposób określa 

potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane 

z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt 

wymaga uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania 

źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. 

Rozliczenie odbywa się na zasadzie udokumentowania kosztów rzeczywistych, co 

oznacza konieczność posiadania dowodów finansowych. Wniosek oraz ogólne 

informacje o warunkach przyznania dofinansowania dostępne są na stronie 

internetowej http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ (zakładka 

„Zagraniczna mobilność studentów PO WER”). 

14. Jaką kwotę stypendium dostanę będąc niepełnosprawnym studentem 

otrzymującym stypendium socjalne?  

W takiej sytuacji student otrzyma stypendium w podwyższonej wysokości o tzw. 

„dodatek socjalny” na każdy miesiąc oraz zaliczkę na poczet kosztów, jakie zostaną 

poniesione z tytułu niepełnosprawności, pod warunkiem ich zaakceptowania przed 

wyjazdem przez Narodową Agencję. Zaliczka na poczet kosztów z tytułu 

niepełnosprawności jest przyznawana na podstawie wniosku złożonego do NA, po 

uprzednim zaopiniowaniu go przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ 

oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych lub osobę zajmującą się studentami 

niepełnosprawnymi. Rozliczenie kwoty tej zaliczki następuje na podstawie dowodów 

finansowych potwierdzających, że koszty rzeczywiście zostały poniesione. Wyjazdy 

studentów niepełnosprawnych są realizowane w ramach projektu „Zagraniczna 

mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej” finansowanego z budżetu programu PO WER. Szczegółowe informacje 

na temat dodatkowych kosztów z tytułu niepełnoprawności, jakie mogą być 

dofinansowane znajdują się na http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-

wyzsze/ (w zakładce właściwej dla danego roku)  

15. W jaki sposób mogę ubiegać się o pożyczkę w celu zrealizowania studiów 

drugiego stopnia w innym kraju i na jaką wysokość pożyczki mogę liczyć? 

Komisja Europejska tworzy system gwarancji spłaty pożyczek, który ma umożliwić 

przyznanie kredytu na preferencyjnych warunkach. O tę preferencyjną pożyczkę 

może ubiegać się osoba, która po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w jednym 

z krajów Unii Europejskiej podejmuje studia drugiego stopnia w innym kraju UE. 

Kwota pożyczki wynosi od 12 000 € na roczne studia drugiego stopnia do 18 000 € 

na dwuletnie studia drugiego stopnia. 

KE kontynuuje prace zmierzające do wyłonienia w każdym kraju UE banków-

korespondentów, w których będzie można się ubiegać o przyznanie kredytu. 

Informacje o bankach, które już zostały wybrane, znajdują się na stronie Komisji 

Europejskiej.  
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