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Proszę pomyśl … 

 

Czego uczelnia oczekuje  

od studenta w zakresie informacji  

o programie Erasmus+?  

 

Czy uczelnia może oczekiwać czegoś od studenta? 
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Perspektywy, które znam  
Studenci I, II, III - szkolenia i doradztwo  

Pracownicy International Students Office   

- współpraca  

Absolwenci Humaniści   

- szkolenia i doradztwo 

Pracownicy naukowi   

- konsultacje  

 

 

 

 



Student - otoczenie - co u niego?  

• Student, który nie wie i nie szuka   
- Jak do niego dociera uczelnia?  
Błędne rozumienie założeń programu - Katowice  
nauczyciel akademicki - 40 studentów - ECTS  
 
• Student, który wie i szuka 
- Jak wspiera go uczelnia?  
Brak informacji o głównych podmiotach - Kraków  
student - wyjazd Erasmus - ESN - Biuro  

 
• Student, który wie i działa   
- Jak on może wesprzeć uczelnię?  
Brak informacji o wynajmie lokum - Gliwice  
studentka - wyjazd Erasmus - organizacja 80% - merytoryka 20%  

 



Podstawy – ci którzy wiedzą   

Jakie korzyści? + Jakie ścieżki realizacji?  

spotkania informacyjne – kompleksowe przedstawienie 
programu Erasmus+ według ścieżek – student, doktorant, 

pracownik 

 

Co się zmieniło? Czym się różni? O który program ci chodzi?  

tabela porównawcza – co było i co jest  

 

Co to znaczy? Słyszałem, ale nie rozumiem do końca?  

 Erasmus+, mobilność, kompetencja, efekty uczenia  



Student - informacja CO? 

PRZED  

Strona FRSE http://erasmusplus.org.pl/ 

Info strona http://pl.erasm.us/ 

Strona UE http://ec.europa.eu/ 

Strona uczelni http://www.bosz.uj.edu.pl/ 

W trakcie    

Biuro uczelni goszczącej  

OSOBA  + KRYTERIA + PROCEDURA  

 

http://erasmusplus.org.pl/
http://pl.erasm.us/
http://pl.erasm.us/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://www.bosz.uj.edu.pl/
http://www.bosz.uj.edu.pl/


Student – informacja CO? 
Narzędzia podstawowe   Narzędzia dodatkowe  

Grant Agreement   Europass Mobility Doc 

Learning Agreement   PRIME  

Transcript of Records               ECVET  

Traineeship Certificate              Youthpass  

Diploma Supplement               EQF  

Questionnaire                ECTS  

Language Assessment – NEW  

Dokumenty - BRAK informacji JAK? 

Wynik - ILOŚĆ > JAKOŚĆ 



Student – informacja JAK?   

PRZED  

Kontakt z Alumni programu Erasmus  

Tydzień Jakości Kształcenia www.tjk.uj.edu.pl 

Targi mobilności www.targimobilnosci2013.pl 

W trakcie  

Orientation Week ESN  

Mentor ESN   

Studenci uczelni goszczącej  

 

 

http://www.tjk.uj.edu.pl/
http://www.targimobilnosci2013.pl/


Efekty braku informacji  

• stres i niezadowolenie 

• niska jakość uczenia się  

• szoku kulturowy – nowe podejście  

• rezygnacja  

• brak balansu organizacja / merytoryka  

• metoda prób i błędów  

• niska jakość realizacji  
 

 

 



WSPARCIE - propozycje   
W ramach informacji CO?  
Trudności ze znalezieniem listy kursów na uczelni goszczącej   
 Wzór listy kursów online uczelni + ranking kursów  
Zbyt ogólne informacje o programie Erasmus+ na spotkaniach 
 Tematyczne spotkania informacyjne, Spotkania dla określonych grup 
Utrudniony przepływ informacji  o programie Erasmus+ na uczelni  
 Więcej spotkań z ekspertami programu Erasmus+ 
 

Więcej informacji JAK?  
Problemy organizacyjne przed wyjazdem   
 Informacje o tym jak znaleźć lokum, pracę, ważne osoby   
Problem z rozumieniem użyteczności dokumentów Erasmus+ 
 Treningi - Ścieżka Kariery Edukacyjnej i Ścieżka Kariery Zawodowej 
Problemy z samo-ewaluacją po powrocie  
 Treningi - Ścieżka Kariery Edukacyjnej i Ścieżka Kariery Zawodowej 
Problemy adaptacyjne podczas wyjazdu / po powrocie   
 Trening Międzykulturowy / Szok Kulturowy / Trening adaptacyjny  
Brakuje kompleksowego podejścia do udziału w programie   
 Treningi - Ścieżka Kariery Edukacyjnej i Ścieżka Kariery Zawodowej 

 
 









Źródła  

• Wywiady indywidualne ze studentami, doktorantami, 
pracownikami  + własne obserwacje na przestrzeni 10 lat 
zmian na uczelniach w Krakowie  

 

• Udział w DG Culture and Education Forum 2014 - European 
Education, Training and Youth Forum 2014 

 
• Culture Shock during ERASMUS Exchange– Determinants, Processes, Prevention, 

Ewa Krzaklewska, Paulina Skórska (Feyen, Benjamin/Krzaklewska, Ewa (eds.) 

 The ERASMUS Phenomenon - Symbol of a New European Generation? ) 

• ESNSurvey 2009 pdf , ESN Student Guidebook and Training Abroad 2014-2015 pdf, 
Poradnik uczelnianego koordynatora programu Erasmus pdf, Regulamin Praktyk 
Erasmus+ 2014-2015 pdf, ECVET pdf i wiele innych dokumentów.   

 


