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                               Erasmus + - nie tylko dla studentów 

Erasmus + to jeden z najbardziej znanych programów UE wspierających edukację, szkolenia 

inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. 

Program powstał w wyniku połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję 

Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu 

„Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów 

współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Celem 

programu Erasmus+ jest walka z bezrobociem wśród młodzieży poprzez umożliwienie 

młodym zdobycia wiedzy i umiejętności, które zwiększą ich szanse na rynku pracy. 

Erasmus+ i jego poprzednicy należą do najbardziej udanych programów Unii Europejskiej.  

   

      

 

 

 

 

 

          

 

W ciągu trzech dziesięcioleci zapewniały one w szczególności młodym ludziom możliwości 

zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia horyzontów dzięki wyjazdom za granicę. 

Niegdyś skromny program na rzecz mobilności studentów, który zapoczątkowano  

w 1987 r. i który w pierwszym roku miał zaledwie 3 200 uczestników, stał się programem 

flagowym, z którego rocznie korzysta prawie 300 tys. studentów.  
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Całkowity budżet programu wynosi 14,7 mld euro,  

tj. o 40 proc. więcej niż w poprzednim okresie 

finansowania, który zakończył się w 2013 roku. W Polsce 

budżet programu wynosi 101 mln euro. W ramach 

programu z pomocy będą miały możliwość skorzystać  

4 mln młodych osób pragnących studiować, podnosić 

swoje kwalifikacje, zdobywać doświadczenie zawodowe 

lub pracować jako wolontariusz za granicą, a także  

125 tys. organizacji pragnących współpracować  

z organizacjami z zagranicy w zakresie innowacji  

w dziedzinie metod nauczania i praktyk zawodowych.  

   Źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ 

 

Spośród wszystkich grup, mogących wziąć udział w Erasmusie, największą stanowią 

studenci. Warto jednak podkreślić, że program Erasmus jest skierowany także do 

wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób 

pracujących z młodzieżą, którzy mogą uczestniczyć  w projektach mobilności pracowników  

( do tej pory skorzystało 800 tys. osób), a także uczniów biorących udział w projektach.  

W programie Erasmus+ wnioski o dofinansowanie mogą składać jedynie instytucje lub 

organizacje. Szczegółowe warunki uczestnictwa poszczególnych osób w projekcie Erasmus+ 

uzależnione są natomiast od rodzaju danej akcji.  

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań oraz dwa zarządzane 

centralnie:  

            -      Akcja 1. Mobilność edukacyjna 

            -      Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

            -      Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk 

            -      Erasmus+Sport 

            -      Jean Monnet.  

                        

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ 

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/


          

3 | S t r o n a  

  

BIULETYN 10/2019  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
  

 

W ramach Akcji 1. – mobilność edukacyjna, program Erasmus oferuje dofinansowanie 

różnych wyjazdów dla osób uczących się oraz kadr placówek edukacyjnych, szkoleniowych  

i młodzieżowych. Celem wyjazdów osób uczących się jest rozwinięcie umiejętności uczenia 

się, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz poprawa perspektyw zawodowych, jak i rozwój 

osobisty poprzez podniesienie kompetencji.       

Studenci mogą odbyć część studiów lub/i praktyki za granicą. Studia lub praktyka 

zagraniczna mogą odbywać się w zakresie dowolnej dziedziny lub dyscypliny akademickiej 

na poziomie studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich. Czas trwania studiów 

czy praktyk wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów.  

 

KTO?       

Student uczelni, która udział w programie Erasmus + i  w danym roku akademickim 

prowadzi wymianę studentów (status studenta ; nie może być na urlopie 

dziekańskim) 

JAK DŁUGO? 

Na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu  

lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy  

w ramach jednego poziomu studiów.  

DOKĄD ?      

Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta 

w programie Erasmus+ - Na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, 

organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym  w programie. 

JAK ?       

O wyjazd należy się ubiegać w  swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują 

środki finansowe na wyjazdy swoich studentów. Rekrutacja kandydatów odbywa  

się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. 

 

Erasmus + daje też możliwość studentom studiów magisterskich możliwość otrzymania 

stypendium na udział w międzynarodowym programie wspólnych studiów magisterskich  
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prowadzonych przez uczelnie partnerskie. Pozwala to uzyskać wspólny dyplom niektórych 

uczelni biorących udział w programie.  

Erasmus + daje możliwość uczniom szkół zawodowych wzięcia udziału w wyjazdach 

zagranicznych w ramach systemów kształcenia i szkoleń zawodowych. Może to pomóc 

młodym ludziom w zdobyciu umiejętności niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy. 

Uczniowie ponadpodstawowych szkół zawodowych oraz  osoby w trakcie nauki zawodu 

mogą odbyć praktykę lub staż zawodowy za granicą w firmie, organizacji lub szkole 

zawodowej. Staż może trwać od 2 tygodni do roku.  

W ramach akcji – mobilność edukacyjna możliwe są także wymiany młodzieżowe, które 

pomagają młodym ludziom zdobywać ważne umiejętności. Można skorzystać także  

w wolontariatu europejskiego, który jest doskonałą okazją do rozwijania umiejętności 

poprzez udział w codziennych pracach organizacji w obszarach takich jak opieka społeczna, 

ochrona środowiska itp. 

W projekcie mogą też wziąć udział nauczyciele, osoby pracujące z młodzieżą, którzy poprzez 

udział w specjalistycznych kursach mogą poszerzyć swoje perspektywy zawodowe, 

pomagając unowocześnić europejskie systemy edukacji i nadawać im bardziej 

międzynarodowy charakter.  

 

W ramach akcji 2. - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk-  Erasmus + 

finansuje projekty partnerstwa między organizacjami, instytucjami i firmami a organizacjami 

badawczymi w dziedzinie szkoleń, młodzieży i kształcenia. Projekty te zachęcają do 

współpracy międzynarodowej w obszarach edukacji. Ich celem jest włączenie praktyk na 

rzecz innowacji i modernizacji, umocnienie współpracy oraz dzielenie się wiedzą na szczeblu 

regionalnym, krajowym i europejskim. Od organizacji biorących udział w projektach 

oczekuje się tworzenia nowoczesnego i dynamicznego środowiska i większych możliwości 

pracy na szczeblu europejskim oraz innowacyjnego podejścia do swoich docelowych grup 

odbiorców.  

W ramach akcji 3. - Wsparcie w reformowaniu polityk- Erasmus + wspiera działania  

w zakresie polityki ukierunkowanej na realizację założeń Strategii UE 2020, strategicznych 

ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz Strategii UE na rzecz 

młodzieży. Działania w ramach tej akcji obejmują inicjatywy w zakresie opracowania  

i wdrożenia polityk, sieci współpracy i narzędzi mających zachęcać do dialogu i promować 

europejskie szkolnictwo wyższe wśród interesariuszy i krajów partnerskich. Mogą to być np. 

spotkania młodzieży i przedstawicieli świata polityki.  Celem tych działań jest podniesienie 

jakości i skuteczności systemów edukacyjnych, szkoleń i wspierania młodzieży, jak  

i promowanie międzynarodowej współpracy oraz zachęcanie młodych do uczestniczenia  

w życiu demokratycznym.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://erasmusplus.org.pl/o-programie/struktura-programu/ 

Erasmus + wspiera także międzynarodową współpracę w zakresie sportu. Akcja ta dotyka 

najważniejszych problemów tego sektora, takich jak: doping, rasizm, nierówność płci.  

W ramach tej akcji można np. tworzyć sieci współpracy instytucji, udostępniać know-how  

i dobre praktyki czy też współpracować w zakresie opracowania modułów szkoleniowych  

 

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/struktura-programu/
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i edukacyjnych. Z oferty mogą korzystać organy publicznej zajmujące się sportem, jak i kluby 

czy organizacje sportowe.  

W ramach akcji Jean Monnet, Erasmus+ zapewnia dofinansowanie specjalnego programu  

w celu stymulacji nauczania i badań w obszarze studiów nad integracją europejską. 

Możliwości dofinansowania są dostępne dla instytucji szkolnictwa wyższego w Europie.  

Erasmus + oferuje zatem  możliwości wielu grupom- zarówno studentom szkół wyższych, jak 

i uczniom szkół zawodowych, a także młodym osobom w ramach udziału w programach 

międzynarodowych, nauczycielom, wykładowcom, szkoleniowcom, instytucjom  

i organizacjom edukacyjnym.  

                
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://erasmusplus.org.pl/o-programie/uczestnicy-programu/ 
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Do krajów uczestniczących w programie należą 34 kraje, w tym: 

 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 

 państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; 

 państwa kandydujące do UE: Turcja, Macedonia Północna, Serbia 

Zakres geograficzny programu rozszerzał się systematycznie od 11 państw w 1987 r. do  

34 państw obecnie. Program jest też otwarty dla krajów partnerskich na całym świecie.  

 

 

Źródła: 
 

Erasmus+- Przewodnik po unijnym programie w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży 

i sportu.  

http://erasmusplus.org.pl/ 

http://www.frse.org.pl/ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus_plus_general_factsheet.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu  al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań  

tel. 61 8521670 e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-direct.poznan.pl 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej 
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