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Zasady dotyczące mobilności studentów

WYJAZDY na studia i na praktyki
W programie Erasmus+ każdy student otrzymuje możliwość wyjazdu na 12 miesięcy (tak zwany „kapitał
wyjazdowy”) w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) lub na 24 miesiące
w przypadku jednolitych studiów magisterskich, niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyki)
i liczby okresów mobilności (na przykład 2 x 6 miesięcy lub 3 x 4 miesiące).
wyjazdy na studia – od 3 do 12 miesięcy
wyjazdy na praktyki – od 2 do 12 miesięcy
W programie Erasmus+ do wyjazdu w ramach praktyk uprawnieni są recent graduate (świeżo upieczony
absolwent). Absolwent może przebywać na wyjeździe maksymalnie 12 miesięcy od ukończenia studiów,
a pobyt musi być zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów.
Studencie!
Jeśli chcesz skorzystać z możliwości wyjazdu na praktyki jako absolwent, musisz „zrekrutować” się na
swoim macierzystym wydziale na ostatnim roku studiów. Okres mobilności jako recent graduate wlicza się
do „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów.
Przykład:
Jesteś studentem studiów licencjackich,Twój kapitał wyjazdowy to 12 miesięcy.
W czasie swojego cyklu realizujesz 5-miesięczny wyjazd w ramach studiów i 3-miesięczny wyjazd w ramach
praktyk. Z Twojego „kapitału wyjazdowego” pozostają Ci 4 miesiące, które możesz wykorzystać na wyjazd
na praktyki jako recent graduate. Rozpoczynając naukę na kolejnym cyklu (studia magisterskie) otrzymujesz
nowe12 miesięcy „kapitału wyjazdowego”.
Niewykorzystane w danym cyklu studiów miesiące wyjazdowe nie przechodzą na kolejny cykl.
Szczegółowe zasady rekrutacji na wyjazdy oraz kryteria selekcji ustalane są na poszczególnych wydziałach.

DOFINANSOWANIE
Kraje należące do danej grupy:
Grupa 1
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,
Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania, Włochy
Grupa 2
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg,
Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
Grupa 3
Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika
Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta,
Rumunia, Słowacja, Węgry

Studia*

Praktyki

500 (€/m-c)*

600 (€/m-c)*

450 (€/m-c)*

550 (€/m-c)*

350 (€/m-c)*

450 (€/m-c)*

* Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - dodatkowo 200 € miesięcznie.
O przynależności do tej grupy decydować będzie fakt kwalifikowania się w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego albo otrzymywanie tego
stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę, na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+
znajdziesz na stronie http://erasmusplus.org.pl/

