
Podstawowe informacje dla studentów 
PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki 

w ramach Programu Erasmus+ 



 

• Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego 

adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe. 

 

• Erasmus+ jest dostępny dla wszystkich rodzajów szkół 

wyższych i obejmuje wszystkie kierunki oraz poziomy. 

 

• Celem programu Erasmus+ jest podnoszenie poziomu 

kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego 

wymiaru w szkołach wyższych (między innymi przez 

wymianę studentów). 

 



 
 27 państw członkowskich UE (Austria, Belgia, 

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, 
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, 
Węgry, Wielka Brytania, Włochy),  
 

 Islandia, Liechtenstein, Norwegia, 
 

 Turcja, 
 

 Była Republika Jugosławii, Macedonia. 
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 studenci - w celu zrealizowania części studiów na 

uczelni partnerskiej za granicą (od 3 do 12 

miesięcy) lub w celu odbycia praktyki w 

zagranicznym przedsiębiorstwie (od 2 do 12 

miesięcy);  

 

 absolwenci - w celu odbycia praktyki za granicą 

(rekrutacja na ostatnim roku studiów, zakończenie 

w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów).  
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 Łączna długość pobytów za granicą nie może 

przekroczyć 12 miesięcy w obrębie jednego 

cyklu studiów. 

 

 Do pobytu dolicza się poprzedni wyjazd 

(także w ramach LLP-Erasmus). 
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 Stypendium jest formą dofinansowania na 

studiach za granicą i nie pokrywa pełnych kosztów 

pobytu.  

 

 Wypłata w 2 ratach - pierwsza przed wyjazdem 

(85% grantu); druga rata (15% grantu) po powrocie 

i rozliczeniu się z dokumentacji.  

 

 Stawka miesięczna zależy od grupy kraju wyjazdu.  
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Grupa 1. (500 Euro) 

 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, 
Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, 
Włochy 

Grupa 2. (400 Euro) 

 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, 
Słowenia, Turcja 

Grupa 3. (300 Euro) 

 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, 
Słowacja, Węgry 
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Grupa 1. (600 Euro) 

 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, 

Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, 

Wielka Brytania, Włochy 

Grupa 2. (500 Euro) 

 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, 

Słowenia, Turcja 

Grupa 3. (400 Euro) 

 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, 

Słowacja, Węgry 
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 Dofinansowanie dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.  

 

 Dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 

Euro na każdy miesiąc pobytu na studia dla 

studentów uprawnionych do stypendium 

socjalnego w PWSIiP (na podstawie 

zaświadczenia).  
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 Studenci I (po ukończeniu 1. roku) i II  stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich dziennych i 
zaocznych.  

 

 Student studiujący na dwóch lub więcej kierunkach 
studiów może aplikować tylko z jednego kierunku. 

 

 Wyjazd na studia/praktykę nie może kolidować z 
ukończeniem studiów, wykluczone są urlopy 
dziekańskie, zawodowe, chorobowe.  
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1. Podniesienie kwalifikacji językowych.  

 

2. Poznanie europejskich systemów 
edukacyjnych. 

 

3. Zdobycie praktycznej wiedzy i samodzielności 
w innym otoczeniu kulturowym. 
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 Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na 
stronie internetowej DBWM 
(http://www.pwsip.edu.pl/dwz/). 

 

 Lista uczelni, z którymi PWSIiP podpisała umowy 
bilateralne dostępna jest na stronie internetowej 
DBWM (http://www.pwsip.edu.pl/dwz/). 
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 Uznanie okresu studiów za granicą bez 
konieczności powtarzania roku lub korzystania 
z urlopu dziekańskiego.  

 

 Stypendysta nie traci statusu studenta PWSIiP 
(utrzymuje prawo do przyznanej pomocy 
materialnej i innych świadczeń z wyjątkiem 
miejsca w domu studenckim). 
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1. Wybór uczelni partnerskiej  

(z listy dostępnych uczelni na stronie 
internetowej DBWM 
http://www.pwsip.edu.pl/dwz/).  

 

2. Kontakt z Działem Badań i Współpracy 
Międzynarodowej PWSIiP.  
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 20.03. – zakończenie naboru kandydatów-
zgłoszenia w DBiWM. 

 

 Marzec/kwiecień - egzaminy językowe dla 
kandydatów. 

 

 Kwiecień - wyniki egzaminów językowych, 
sporządzenie wstępnych list kandydatów na 
wyjazd. 

 

 30.04. - złożenie formularzy aplikacyjnych 
do DBWM. 
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 znajomość języka obcego, w jakim będą 
prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, 

 

 średnia ocen (na podstawie zaświadczenia z 
Dziekanatu),  

 

 zgodność specjalności, w obrębie której 
wymiana studencka została przewidziana.  
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Egzamin językowy : 

 poziom B2; 

 dotyczy osób, które nie posiadają 
certyfikatów językowych, ani oceny z 
lektoratu, zakończonego egzaminem (kopia 
oceny z indeksu).  

 

Osoby z certyfikatami: 

 konieczność doręczenia certyfikatu 
językowego (np. FCE, CAE) do DBWM. 
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 Studenci zakwalifikowani na wyjazd wypełniają 
obowiązkowy test on-line przed wyjazdem i po 
powrocie.  

 

 Test jest dostępny na stronie internetowej 
wskazanej przez DBWM.  

 

 Wynik testu nie wpływa na decyzję o wyjeździe. 
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 Formularz zgłoszeniowy, 

 Wniosek wyjazdowy, 

 Zgłoszenie numeru konta, 

 Karta obiegowa, 

 Oświadczenia: o gotowości do dofinansowania, dot. 
kierunku zamawianego, o konieczności 
ubezpieczenia, o zrealizowanych wyjazdach 
zagranicznych, o zapoznaniu się z regulaminem, 

 Podanie o zgodę na wyjazd, 

 Wniosek o dofinansowanie mobilności uczestnika ze 
specjalnymi potrzebami (dot. studentów 
niepełnosprawnych). 
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 Confirmation of arrive, 

 

 ewentualne zmiany do LA (Changes to LA) 
– w ciągu 30 dni od rozpoczęcia pobytu. 
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 Confirmation of study, 

 

 Transcript of records. 
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 Organizowane w firmach, ośrodkach 
badawczych i na uniwersytetach. 

 

 Czas trwania - od 2 do 12 miesięcy. 

 

 Staże dla „recent graduates”:  

-rekrutacja w czasie studiów;  

-realizowane w ciągu 12 miesięcy od daty 
obrony.  
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 możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego 
za granicą;  

 

 realizację praktyki zgodnej z kierunkiem 
studiów;  

 

 uzyskanie dofinansowania. 
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 Stypendium jest dofinansowaniem kosztów 
związanych z podrożą i pobytem za granicą. 

 

 Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów 
podroży, zakwaterowania, utrzymania oraz 
innych wydatków związanych z pobytem na 
praktyce. 
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 średnia ocen (na podstawie zaświadczenia z 
Dziekanatu),  

 

 znajomość języka obcego, 

 

 zgodność specjalności, w obrębie której 
wymiana została przewidziana.  
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 starannie przygotowane dokumenty (CV i list 
motywacyjny); 

 

 bezpośredni kontakt z firmą (ustalenia dotyczące 
planu i okresu praktyki, ew. dodatkowego 
wynagrodzenia);  

 

 przemyślany dobór firm (pisz tylko do tych, które 
oferują praktyki zgodne z kierunkiem twoich 
studiów).  
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PWSIiP 

Dział Badań i Współpracy Międzynarodowej 

Budynek B, pok. 2.22, 2.23  

ul. Akademicka 1 

18-400 Łomża 

 

tel: 86-215-66-08 

 

erasmus@pwsip.edu.pl 
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mailto:erasmus@pwsip.edu.pl


 

 

 

 

Dziękujemy za uwagę! 

 

Zapraszamy do Działu Badań i Współpracy 
Międzynarodowej PWSIiP w Łomży!!! 
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