Program ERASMUS+
studia i praktyki

Czas trwania: 2014-2020 (2020/21–ostatni rok akademicki)
Zakres: kompleksowe podejście do edukacji, szkoleń,
kształcenia w różnych obszarach (sektorach), w różnych
kontekstach (kształcenie formalne, nieformalne, pozaformalne)

Podstawy prawne: rozporządzenie nr 1288/2013 Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 11 grudnia 2013
r. ustanawiające Program „Erasmus+” jako unijny program na
rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.
Budżet:14,7 mld € (wzrost 40% w stosunku do okresu 20072013)

Cele programu ERASMUS+
• ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących
edukację do poziomu poniżej 10%
• co najmniej 40% osób w wieku 30-34 powinno mieć
wykształcenie wyższe,
• walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
(zmniejszenie o co najmniej 20 mln)
• realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i
mobilności,
• poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia,
• walka z bezrobociem.

Cele programu ERASMUS+ cd.
• promowanie różności, spójności społecznej,
• zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym
przedsiębiorczości na wszystkich poziomach kształcenia
i szkolenia,
• udział dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie
(co najmniej 15% dorosłych)

Priorytety programu ERASMUS+
• Osiągnięcie spójności pomiędzy europejskimi i
krajowymi narzędziami dot. uznawalności wykształcenia i kompetencji
• Inwestowanie w poprawę wykształcenia społeczeństwa
• Modernizacja szkolnictwa wyższego

Kraje uczestniczące
A. Kraje uczestniczące:
28 państw członkowskich UE, Islandia,
Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja
FYROM (była republika Jugosławii Macedonia)
B. Kraje partnerskie (sąsiadujące z UE):
Partnerstwo wschodnie, Basen Morza Śródziemnomorskiego, Bałkany Zachodnie, Rosja

Struktura programu ERASMUS+
Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo
wyższe, edukacja dorosłych, młodzież

AKCJA 1: wyjazdy w celach edukacyjnych
AKCJA 2: współpraca na rzecz innowacji i dobrych
praktyk tzw. Partnerstwo strategiczne na rzecz
współpracy z sektorem prywatnym
AKCJA 3: wsparcie dla reform w obszarze edukacji
oraz 2 akcje „specjalne”: Jaen Monnet i Sport

AKCJA 1 – Szkolnictwo Wyższe
Mobilność studentów i pracowników
Wyjazdy studentów:
• Studia - 3-12 miesięcy
• Praktyka – 2 -12 miesięcy, w tym wyjazdy
absolwentów – rekrutacja na ostatnim roku studiów
Wyjazdy pracowników:
W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni
przyjmującej oraz przyjazdy zagranicznych specjalistów
w celu prowadzenia zajęć dla polskich studentów.

AKCJA 1 – Szkolnictwo Wyższe
Nowości
1. Możliwość wielokrotnych wyjazdów SM – max.
12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów tzw.
kapitał mobilności
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Nowości (2)
2. Rozliczenie czasu trwania wyjazdów SM –
z dokładnością do 1 dnia, miesiąc = 30 dni
3. Minimalny czas trwania praktyki (SMP) –
2 miesiące

4. Wyjazdy absolwentów na praktyki (SMP) –
rekrutacja na ostatnim roku studiów, zakończenie
wyjazdu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów
(decyzja władz uczelni)

Nowości (3)
5. Przygotowanie językowe: EN, FR, DE, ES, IT – dla
studentów zakwalifikowanych na wyjazd obowiązkowy
test językowy on-line przed wyjazdem i po powrocie
6. Nowa struktura Learning Agreement
7. Dodatek SMS dla studentów ze stypendium socjalnym
(tylko wyjeżdżający na studia)
8. Ujednolicenie wysokości stypendium

Wysokość dofinansowania: studenci
Kraje należące do danej grupy

Studia (€/mies.)

Praktyka (€/mies.)

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

500

600

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

400

500

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

300

400

PROCEDURA REKTURACYJNA






Formularz aplikacyjny (dostępny na stronie
internetowej) należy złożyć w ciągu 2 tyg. od daty
spotkania informacyjnego do Biura Programu.
Wymagane: potwierdzona przez dziekanat średnia ocen
za studia i z języka, dodatkowe zaświadczenia,
certyfikaty państwowych egzaminów językowych.
Weryfikacja zgłoszonych kandydatów – ocenę
dokonuje Komisja Rekrutacyjna (koordynator uczelniany,
koordynator wydz., dziekan/prodziekan)
na podstawie
złożonego formularza studenta.
Studenci zostają pisemnie (e-mail) poinformowani o
decyzji i terminie spotkania dla stypendystów, na którym
studenci otrzymują szczegóły nt. dalszej procedury.

ZASADY REKRUTACJI
Weryfikacji
zgłoszonych
kandydatów
dokonuje
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w składzie:
dziekan/prodziekan danego wydziału, koordynator
uczelniany i koordynator wydz. na podstawie złożonego
formularza studenta.
• Średnia ocen studenta za okres studiów
• Znajomość języka angielskiego lub języka kraju
przyjmującego (średnia ocen/certyfikat egzaminu
państwowego)
• Motywacja do wyjazdu – uzasadnienie studenta,
przynależność do kół naukowych, organizacji
sportowych, itp.
• Na wyjazd stypendialny preferowani są studenci
wyższych lat studiów (praktyka)

ZALICZENIE OKRESU STUDIÓW ZA GRANICĄ
Koordynator Wydziałowy potwierdza zaliczenie okresu
pobytu
zgodnie z transkryptem wyników z uczelni partnerskiej, w
oparciu o wcześniejsze ustalenia z tymi uczelniami.
Ewentualnych uzupełnień różnic programowych student
dokonuje drogą organizacji Indywidualnego Organizacji
Studiów (Uchwała Senatu AWF Nr 26/09) w sprawie
uchwalenia zasad rekrutacji oraz trybu odbywania i
zaliczania częściowych studiów zagranicznych oraz
praktyk finansowanych ze środków UE.
Rozliczenie formalne z wyjazdu następuje w Biurze Współpracy z
Zagranicą

STYPENDIA
Stypendia dofinansowują koszty związane ze studiami
zagranicznymi, czyli pokrywają różnicę w kosztach
utrzymania i studiowania między Polską a innymi krajami
UE. Nie pokrywają całości wydatków związanych ze
studiami za granicą (lista uczelni partnerskich jest
zróżnicowana ze względu na koszty utrzymania w danych
krajach).

REALIZACJA WYJAZDÓW 2014/2015
Planowana liczba wyjazdów/ ilość miesięcy

Kraj/ Uczelnia

Wydział WFSiR
Kierunek Wychowanie Fizyczne i Sport
Czechy / Univerzita Palackeho v Olomouc

1 osoba/ 4 miesiące

Czechy / Charles University in Prague

2 osoba/ 4 miesiące

Grecja / University of Thrace

2 osoba/ 4 miesiące

Grecja / University of Thessaloniki

2 osoba/ 4 miesiące

Litwa/Lithuanian Academy of Ph.Ed., Kaunas

1 osoba/ 4 miesiące

Holandia/Groningen/Hanze University of Applied Sciences

1 osoba/ 4 miesiące

Niemcy / Universitat Gottingen

1 osoba/ 4 miesiące

Niemcy / Magdeburg Universitat

1 osoba/ 4 miesiące

Portugalia/Lisbon University

2 osoba/ 4 miesiące

Portugalia / University of Vila Real

2 osoba/ 4 miesiące

Słowacja/Bratysława

1 osoba/ 4 miesiące

Słowenia / University of Ljubljana

1 osoba/ 4 miesiące

Turcja/Kutahya

1 osoba/4 miesiące

Planowana liczba wyjazdów/ilość miesięcy

Kraj/Uczelnia

Kierunek Fizjoterapia
Belgia/ Katholieke Unviersiteit Leuven

2 osoba/4,5 miesiące

Czechy/University of Olomouc

1 osoba/4 miesiące

Czechy/Charles University in Prague

2 osoba/4 miesiące

Finlandia/Mikkeli University of Applied Sciences

2 osoba/4 miesiące

Finlandia/Tampere University of Applied Sciences

2 osoba/3 miesiące

Portugalia/Instituto Politecnico do Coimbra

2 osoba/3 miesiące

Portugalia/Instituto Superior de Asude do Alto Ave

2 osoba/4 miesiące

Węgry/Semmelweis University

2 osoba/4 miesiące
Razem:

18 WF + 15 RR

Kraj/Uczelnia

Planowana liczba wyjazdów/liczba miesięcy

Wydział Turystyki i Rekreacji
Finlandia/ Mikkeli Univ. Of Applied Scieces (Savonlinna)

1 osoba/4 miesiące

Finlandia/Tampere Univ. of Applied Sciences

1 osoba/4 miesiące

Finlandia/Humak Univ. of Applied Sciences (Tornio)

1 osoba/4 miesiące

Hiszpania/University of Almeria

2 osoba/4,5 miesiące

Hiszpania/University of Bilbao/San Sebiastian

1 osoba/4,5 miesiące

Hiszpania/University of Huelva

2 osoba/4,5 miesiące

Hiszpania/University of Murcia

2 osoba/4,5 miesiące

Łotwa/Vidzeme Univ. Of Applied Sciences (Valmiere)

1 osoba/4 miesiące

Niemcy / Hochschule Bremen

2 osoba/4 miesiące

Portugalia/University of Algarve

2 osoba/4 miesiące

Portugalia / Politechnic Institute of Leiria

2 osoba/4 miesiące

Słowacja/Matej Bel University (Banska Bystrzyca)

1 osoba/4 miesiące

Planowana liczba wyjazdów/ilość miesięcy

Kraj/Uczelnia

Szwecja/ Linnaeus University (Kalmar)

1 osoba/4,5 miesiące

Turcja/Anadolu Universityesi (Eskisehir)

1 osoba/4 miesiące

Turcja/Okan Univerisyt (Istambul)

1 osoba/4 miesiące

Turcja/Necmetin Erbakan Universitesi (Konya)

1 osoba/4 miesiące

Węgry/Szolnok University College

2 osoba/4 miesiące

Włochy/Universita di Bologna

1 osoba/4 miesiące
Razem:

25 osób

PRAKTYKA
Finlandia/Tampere University of Applied Sciences

1 osoba/3 miesiące

Portugalia/Instituto Politecnico do Coimbra

2 osoby/3 miesiące

Portugalia/Instituto Superior de Asude do Alto Ave

2 osoby/3 miesiące

Węgry/Semmelweis University

1 osoba/3 miesiące
OGÓŁEM:

57 osób studia + 6 osób praktyka

UWAGA STUDENCI !!!!!
Warunkiem przystąpienia do procedury aplikacyjnej jest
poprawnie* wypełniony formularz aplikacyjny oddany w
terminie.
Poprawnie* oznacza:
 dane studenta wypełnione w komputerze
 średnie ocen za 4 ostatnie sem. oraz za język potwierdzone przez
dziekanat (suplement z poprzedniej uczelni dot. studentów SUM)
 certyfikaty egzaminów państwowych lub egzamin językowy na
AWF
Wzór formularza aplikacyjnego strona Biura Współpracy z Zagr.

KONTAKT
Koordynator Uczelniany:
mgr Małgorzata Nawrocka

Koordynatorzy Wydziałowi
Wydz. WF :
kierunek WF – dr Jacek Tarnas
kierunekFizjoterapia – mgr Julia Szczechowicz
ZWKF – dr Piotr Grochowski
Wydz. TiR: -dr Matylda Awedyk
Biuro Programu:
Czynne: PN – PT godz. 11.00 – 14.30
Budynek Rektoratu, pok. 102
Tel. (61) 835 50 66

TERMINY
Termin składania formularza aplikacyjnego:
Wydz. WF/ZWKF, Wydz. TiR: 21 marca 2014 r. godz. 14.30
Biuro Programu LLP/Rektorat, pok. 101/102
Termin komisji rekrutacyjnej:
WF, Fizjoterapia, TiR: 24-27 marca 2014
Termin ogłoszenia listy: 28 marca br.- listy osób
zakwalifikowanych wysłane bezpośrednio na
adresy e-mailowe wszystkich osób aplikujących

