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Założenia wyjazdów w programie Erasmus+ 
 

Powiązanie wyjazdu w programie 
Erasmus+ z kierunkiem kształcenia w 
uczelni macierzystej; 

 

 

Wyjazd w programie Erasmus+ nie może 
wydłużać czasu studiowania w uczelni 
macierzystej; 

 



Wyjazdy w programie ERASMUS+ 
„w 13-stu krokach ” 

1. Złożenie dokumentów 
 

2. Rekrutacja  
 

3. Przygotowanie LA  
 

4. Umowa  
 

5. Test biegłości językowej 
 

6. Ubezpieczenie zdrowotne 
 

7. Wyjazd  
 

8. Ewentualne zmiany w LA 
 

9. Nauka/ praktyka  
 
 

 

 

10.  Wykaz zaliczeń/ potwierdzenie 
pobytu  
 

11. Test biegłości językowej  
 

12. Ankieta/ raport   
 

13. Rozliczenie z uczelnią 



Co to jest LA – Learning Agreement ? 

Porozumienie o 
programie studiów 

Porozumienie o 
programie praktyki 



Co to jest uznawalność akademicka w 
odniesieniu do programu Erasmus+? 

 Przedmioty/ moduły/ kursy na realizację 
których uczelnia macierzysta wyraziła zgodę 
muszą być „automatycznie” uznane; 

 



Kiedy i jak przygotować LA ? 

Decyzja o udziale w mobilności edukacyjnej w czasie 
studiów 

•Strona internetowa, opiekun naukowy, biuro/dział współpracy z 
zagranicą 

•Rozmowy ze studentami, spotkania informacyjne 

Wybór odpowiedniej uczelni 

•Rozmowy z opiekunem naukowym, koordynatorem wydziałowym, 
uczelnianym 

• Wybór kilku najbardziej interesujących opcji 

Moje wyobrażenie o programie studiów/ praktyki 

• Katalog przedmiotów ECTS uczelni przyjmującej 

• Wstępna wersja LA 

• Konsultacja z opiekunem, koordynatorem, kolegą 



O czym należy pamiętać? 

 Katalogi przedmiotów ECTS mogą być nieaktualne. 

 Niektóre przedmioty/ moduły/ kursy w uczelni 
przyjmującej mogą nie zostać uruchomione. 

 Jeżeli chcę wprowadzić zmiany do LA – muszą być 
one zaakceptowane przez uczelnie, w terminie z 
nimi uzgodnionym. 

 Wszystkie ustalenia z uczelniami muszą mieć formę 
pisemną. 

  Skala ocen w uczelni macierzystej i przyjmującej 
zwykle są różne. 

 



Elastyczność, przychylność – kluczem 
do sukcesu 

 Są takie przedmioty/ moduły/ kursy, które trzeba 
zrealizować tylko w uczelni macierzystej 
(wydającej dyplom). 

 Wykorzystanie mobilności do zdobycia nowej 
wiedzy/ umiejętności/ kompetencji. 

 Przedmioty obowiązkowe i opcjonalne. 

 Efekty kształcenia (uczenia się) i ich „zestawy”. 

 Decyzje dydaktyczne podejmuje dziekan lub 
upoważniona przez niego osoba. 



Wnioski? 

 Gwarancją dobrze wykorzystanej możliwości jest: 

 

 Motywacja, informacja, zaangażowanie. 
 

 Gwarancją „automatycznego” zaliczenia przedmiotów/ 
efektów kształcenia jest: 

 

Rzetelna informacja, dobrze 
przygotowane dokumenty, elastyczność 

i przychylność uczelni 
 



Pytania ? 
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe  

(dawniej Erasmus)  

 
  

e-mail: he@erasmusplus.org.pl 
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