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FAQ – Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

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;
- 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.
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. Minimalny
skład konsorcjum to trzech partnerów, w tym co najmniej dwie szkoły wyższe.
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).
Instytucja nie będąca szkoła wyższą, która składa wniosek w imieniu konsorcjum uczelni musi posiadać certyfikat „Mobility Consortium Certficate”. Aby
je uzyskać, musi złożyć wniosek „Accreditation of Higher Education Mobility
Consortium” (termin złożenia jest taki sam jak w przypadku wniosku o dofinansowanie wyjazdów podany niżej).
Szczegółowe wymagania odnoszące się do konkursu wniosków o dofinansowanie mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego w roku 2014
są dostępne na stronie programu Erasmus+.
Termin składania wniosków upływa 17 marca 2014 r. o godz. 12.00.
Wnioski składa się jedynie w formie formularza elektronicznego, tzw. eForm
(formularz PDF), do którego należy załączyć wymagane dokumenty (różne w
zależności od rodzaju wnioski i rodzaju instytucji).

2. Moja uczelnia nie posiada Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Jak może ją uzyskać?
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Wnioski o przyznanie uczelni Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego
(Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) należy składać do Agencji
Wykonawczej w Brukseli. Najbliższy termin składania wniosków o przyznanie
Karty ECHE jest planowany na maj 2014 roku. Informacja o warunkach konkursu powinna być dostępna na stronie internetowej Agencji Wykonawczej
na około jeden miesiąc przed terminem składania wniosków (ma-
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rzec/kwiecień 2014 r.). Jeżeli uczelnia uzyska Kartę ECHE, będzie ona ważna do końca trwania programu Erasmus+, czyli do roku akademickiego
2020/21 włącznie.

3. Moja uczelnia zamierza w przyszłym roku połączyć się z inną. Obydwie uczelnie posiadają obecnie Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE). Czy Karty te będą nadal obowiązywały?
Zależy to od rodzaju zaistniałej zmiany organizacyjnej. Wnioskowanie o nową
EHCE jest niezbędne przy zmianie typu A+B+…=C. Wnioskowanie o nową ECHE
nie jest wymagane przy zmianie typu A+B+…=A.
W programie Erasmus+ obowiązuje następująca procedura: po prawnym udokumentowaniu połączenia instytucji, uczelnia powstała z połączenia szkół wyższych posiadających Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego informuje o
tym:


Agencje Wykonawczą w Brukseli: przesyłając formularz dostępny na stronie

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-highereducation-2014-2020_en na adres wskazany w tym formularzu;



Narodową Agencję: przesyłając dokumenty potwierdzające powstanie nowej instytucji;
Jeżeli zmiana organizacyjna jest typu A+B+…=C, to nowa uczelnia musi
ubiegać się o nową Kartę w najbliższym konkursie ogłoszonym przez KE.
Konkursy o przyznanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego są organizowane corocznie.

4. Czy występując z wnioskiem o realizację różnych działań w ramach tej samej akcji tego samego
sektora, uczelnia powinna złożyć osobne wnioski czy też działania te powinna ująć w jednym
wniosku? Konkretnie chodzi o wyjazdy studentów na studia oraz wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki.
Uczelnia składa jeden wniosek o dofinansowanie wyjazdów stypendialnych w
danym roku akademickim. We wniosku uczelnia wybiera rodzaje mobilności, o
jakie wnioskuje. Są cztery rodzaje działań: wyjazdy studentów na studia, wyjazdy studentów na praktyki/staże, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu
prowadzenia zajęć dydaktycznych, 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.
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Prawo do wyjazdu jako absolwent uzyskuje osoba, która zostanie zakwalifikowana na ostatnim roku swoich studiów. Wyjazd absolwenta przypisany jest to
tego stopnia studiów, w ramach którego został zakwalifikowany na stypendium.
Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia studiów (dzień ukończenia studiów określa regulamin studiów).
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5. Czy w ramach akcji mobilność-szkoły wyższe możemy realizować wyjazdy absolwentów zewnętrznych, czy wyłącznie własnych?
Wyłącznie własnych – absolwent jest zawsze przypisany do instytucji, w której
ukończył studia. Uczelnia może więc planować jedynie wyjazdy własnych absolwentów. Jak definiować „absolwenta” – patrz pytanie poprzednie.

6. Czy w programie Erasmus+ będą możliwe, jak dotychczas, wyjazdy „bez grantu” („ze stypendium zerowym”)?
Tak. Erasmus+ przewiduje wyjazdy ze stypendium zerowym. Jedną różnicą w
przygotowaniu, zrealizowaniu i rozliczeniu takiego wyjazdu (w porównaniu z
wyjazdem „ze stypendium”/”z grantem”) 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 (Organizational Support) na wyjazd uczestnika (studenta/ pracownika) ze stypendium zerowym.
Uczenia 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. Czy długość trwania projektu „Mobilność edukacyjna” (16 lub 24 miesiące) będzie ustalona
centralnie (przez Narodową Agencję) czy będzie to decyzja uczelni?
Będzie to decyzja uczelni.

8. Czy w programie Erasmus+ uczelnia może wnioskować o wizytę przygotowawczą (np. wyjazd
do przedsiębiorstwa w celu podpisania umowy o prowadzenie praktyk)?
W programie Erasmus+ nie ma wizyt przygotowawczych, o które można by było wnioskować do Narodowej Agencji. Uczelnia otrzyma jednak – jak dotychczas – określone w umowie finansowej środki na wsparcie organizacyjne (OS –
Organisational Support; wcześniej OM – Organisation of Mobility), które będzie
można wykorzystać także na dofinansowanie wyjazdów o charakterze wizyt
przygotowawczych, np. w celu nawiązania nowej współpracy, przygotowania do
realizacji mobilności z nową uczelnią partnerską, ale także monitorowania jakości wymiany prowadzonej z uczelniami partnerskimi, przygotowania przyjmowania studentów na praktyki w przedsiębiorstwie itp.
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PYTANIA STUDENTÓW
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9. 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 Pan/i obecnie studiuje.
W Erasmusie+ ustalono, że każda osoba studiująca ma prawo wyjechać:
- na 12 miesięcy w ramach studiów pierwszego, drugiego, lub trzeciego stopnia;
- na 24 miesiące w ramach jednolitych studiów magisterskich.
Od powyższego „kapitału mobilności” odejmuje się okres wyjazdu zrealizowanego w ramach tego samego poziomu (cyklu) studiów (niezależnie, czy wyjazd
ten był ze stypendium, czy bez stypendium, czyli ze stypendium/grantem zerowym).
Jeżeli więc w roku 2014/15 studiuje Pan/i na kolejnych studiach licencjackich, a
w ramach poprzednich studiów licencjackich był/a już Pani/i na 12 miesięcznym
stypendium, „kapitał mobilności” już się wyczerpał. Jeżeli jednak kolejnymi Pani/a 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 na posiadany przez Panią/-a „kapitał mobilności” udzielić może jedynie uczelnia macierzysta. Powinno to wynikać z zasad rekrutacji na wyjazdy studentów konkretnej uczelni w danym roku
akademickim.

10. Jestem obecnie na jednolitych studiach magisterskich i chcę wyjechać w ramach Erasmusa+, ale
na poprzednich studiach licencjackich byłam już 3 miesiące na praktyce w ramach poprzedniego
programu 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 21 miesięcy w ramach obecnych studiów jednolitych (24 miesiące pomniejszone o 3-miesięczny wcześniejszy wyjazd).

11. Dwa lata temu ukończyłem studia. W jaki sposób mogę się biegać o wyjazd na staż absolwencki
w programie Erasmus+?
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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
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zakończyć) w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia studiów (dzień
ukończenia studiów powinien określać regulamin studiów).

12. W jaki sposób mogę ubiegać się o pożyczkę w celu zrealizowania studiów drugiego stopnia
w innym kraju i na jaką wysokość pożyczki mogę liczyć?
Program Erasmus+ będzie wspierał osoby, które chciałyby zrealizować studia
drugiego stopnia w innym kraju UE. W tym celu został utworzy system gwarancji spłaty pożyczek, który umożliwi przyznanie kredytu na preferencyjnych warunkach. O tę preferencyjną pożyczkę będzie mogła się ubiegać osoba, która
ukończywszy studia uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia w jednym kraju UE podejmie takie studia. Kwota pożyczka wyniesie do 12 000 euro
na roczne studia drugiego stopnia oraz do 18 000 euro na dwuletnie studia
drugiego stopnia.
W tej chwili Komisja Europejska prowadzi prace zmierzające do wyłonienia w
każdym kraju UE banków-korespondentów, w których będzie można się ubiegać o przyznanie kredytu. Uruchomienie systemu pożyczek studenckich jest
planowane na wrzesień 2014 r. Wtedy powinny być znane szczegóły dotyczące
warunków udzielania takiego kredytu studenckiego.

13. Studiuję na studiach licencjackich w (językowym) kolegium nauczycielskim. Czy mogę się ubiegać o wyjazd na studia lub praktykę studencką w ramach programu Erasmus+?
Niestety nie. Wyjazdy w programie Erasmus+ są ofertą dla osób studiujących w
szkołach wyższych posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. W
polskim systemie edukacji kolegia nauczycielskie nie mają uprawnień szkół
wyższych.

14. Czy w programie Erasmus+ będą kontynuowane wyjazdy takie, jak w ramach asystentury Comeniusa?
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Tego typu wyjazdy stają się wyjazdami na praktykę/staż w programie Erasmus+, ale aby z takiej możliwości skorzystać, trzeba być studentem szkoły
wyższej posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Była asystentura Comeniusa to po prostu wyjazd na praktykę realizowaną w placówce edukacyjnej w innym kraju uczestniczącym w programie. Szczegóły programu takiej praktyki są uzgadniane pomiędzy uczelnią macierzystą, studentem i przyjmującą zagraniczną placówką edukacyjną w trójstronnym porozumieniu o programie praktyki/stażu.

