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Wyjazdy studentów na studia i praktyki
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Erasmus+
• działa od 1987 (Polska dołączyła w 1999 roku)

• jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
• ponad 12 mln studentów było beneficjentami programu od początku jego trwania do 2020
• ma promować szerokorozumianą współpracę międzynarodową w różnych dziedzinach kształcenia, wspierać nowe
pomysły na współdziałanie, eliminować powstałe, sztuczne granice w różnych dziedzinach kształcenia

• wspierać założenia polityki edukacyjnej Unii Europejskiej
• Politechnika Koszalińska - oficjalnie otrzymała Erasmus Charter of Higher Education na lata 2021-2027

Kryteria formalne studenci – wyjazdy studentów na studia i praktyki
Student powinien:
• posiadać status studenta Uczelni posiadającej Kartę
Erasmusa
• być obywatelem kraju uczestniczącego w programie
Erasmus+
• być zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym
do otrzymania tytułu
licencjata/inżyniera/magistra/doktora
• być co najmniej na 2 roku studiów 1go stopnia w
momencie wyjazdu (nie dotyczy praktyk)
• może być absolwentem (do 12 mcy od ukończenia
studiów), ale ważne w momencie rekrutacji na praktyki
musi mieć aktywny status studenta, praktyka musi
odbywać się w ramach tej samej umowy finansowej

Student nie powinien:
• przebywać na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany

Wyjazdy studentów na studia – Informacje ogólne
SMS – Student Mobility for Studies
• nie krótszy niż 3 miesiące
• nie dłuższy niż 12 miesięcy – obejmuje 1 rok akademicki
• kapitał mobilności na każdym stopniu studiów – max 12
miesięcy
• uczelnia przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa
• uczelnia przyjmująca i uczelnia macierzysta muszą mieć
podpisana umowę międzyuczelnianą, na daną dziedzinę
kształcenia
• minimalny czas pobytu nie zawiera przygotowania
językowego (jeśli jest wymagany)
• studia można łączyć z praktyką (nadal obowiązuje
kapitał mobilności nie dłuższy niż 12 mcy, zawarty w
jednej umowie finansowej)

• kraje Programu Erasmus+ : Państwa członkowskie Unii
Europejskiej oraz Republika Macedonii Północnej,
Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia
• lista Uczelni partnerskich : https://tu.koszalin.pl/art/526

Wyjazdy studentów na praktyki – Informacje ogólne
SMP – Student Mobility for Placement
• nie krótszy niż 2 miesiące (1 miesiąc=30dni)
• nie dłuższy niż 12 miesięcy – obejmuje 1 rok
akademicki, można realizować także w wakacje (okres
trwania tej samej umowy finansowej)

• musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji
związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni
macierzystej
• student sam szuka instytucji przyjmującej,
• instytucją przyjmującą może być każda publiczna bądź
prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku
pracy np. publiczne/prywatne, małe, średnie
przedsiębiorstwa; organ publiczny na szczeblu lokalnym,
regionalnym, krajowym; instytut badawczy; izby
handlowe, rzemieślnicze, zawodowe; fundacja, ośrodek
badawczy itp.

• jeśli praktyka realizowana jest na Uczelni, musi ona
posiadać Kartę Erasmusa oraz PK musi posiadać z
Uczelnią podpisaną umowę na praktyki

• nie może być realizowana instytucjach UE, w
instytucjach, które zarządzają UE oraz w placówkach
dyplomatycznych ojczystego kraju studenta
• kapitał mobilności na każdym stopniu studiów – max 12
miesięcy
• minimalny czas pobytu nie zawiera przygotowania
językowego (jeśli jest wymagany)
• może realizować absolwent do 12 mcy od ukończenia
studiów (musi się zmieścić w umowie finansowej , w
której został zakwalifikowany)
Przykładowe strony, gdzie szukać ofert:
https://erasmusintern.org/

Wyjazdy studentów na praktyki cd
Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na praktyki w dziedzinie rozwijania umiejętności cyfrowych,
w tematyce:

• marketing cyfrowy : zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka internetowa
• komputerowe projektowanie graficzne, mechaniczne lub architektoniczne
• tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych
• instalacja i konserwacja systemów i sieci IT oraz zarządzanie nimi

• cyberbezpieczeństwo
• analiza, eksploracja i wizualizacja danych
• programowanie robotów i aplikacji wykorzystujących sztuczna inteligencję

Wyjazdy studentów na praktyki cd
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

• zagraniczna mobilność dla studentów ze specjalnymi potrzebami
• uczestnikami projektu są: studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz beneficjenci stypendium
socjalnego

• studenci otrzymują zwiększone stypendium w ramach PO WER;
• działania w ramach projektu są realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+
• studentów w ramach programu PO WER obowiązują wszelkie wymogi formalne Programu Erasmus+
• możliwość wyjazdu w ramach PO WER na praktyki jeszcze w ramach istniejącej umowy finansowej na rok
akademicki 2020/21 do 30.09.2021

Zasady kwalifikacji– wyjazdy studentów na studia i praktyki
Kwalifikacja studentów
• kwalifikacja odbywa się dwustopniowo: na poziomie wydziałowym oraz centralnym Uczelni

Etap pierwszy – poziom Wydziału
• koordynowana jest przez Wydziałowe Komisje Kwalifikacyjne
• skład Komisji : Koordynator Wydziałowy, przedstawiciel Samorządu Studentów, osoba upoważniona przez Dziekana
Etap drugi – poziom centralny
• koordynowana przez Biuro Mobilności Międzynarodowej przy udziale odpowiednich jednostek m.in. Studium Języków
Obcych PK
• informacje o zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym są przesyłane do studentów drogą mailową

Warunki uczestnictwa studentów
• zaliczenie pierwszego roku studiów
• minimalna średnia ocen za ostatni zakończony
semestr 3.5
Średnia ocen

Punkty

3.50 - 3.75

6

3.76 – 4.00

7

4.01 – 4.25

8

4.26 – 4.50

9

4.51 – 4.75

10

4.76 – 5.00

11

• praca na rzecz programu Erasmus+ w PK – dodatkowy
atut przy kryteriach kwalifikacji - dodatkowy 1 ptk
• po zakwalifikowaniu się na studnia zagraniczne wyjazd
może być realizowany pod warunkiem zaliczenia
poprzedzającego semestru (w przypadku braku
zaliczenia wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału)
• szczegółowe informacje - na stronie
https://tu.koszalin.pl/art/525

Warunki uczestnictwa – język obcy
OCENY

• znajomość języka wykładowego uczelni
przyjmującej lub języka angielskiego
przynajmniej na poziomie B1 – mile widziane
certyfikaty językowe

Poziom

2

3

3.5

4

4.5

5

A1

0

0

0

0

0

0

A2

0

0

0

0

0

0

• ocena potwierdzona przez Studium Języków
Obcych PK

B1

0

6

6.5

7

7.5

8

B2

0

8.5

9

9.5

10

10.5

• punkty za posiadane certyfikaty językowe.

C1

0

11

11.5

12

12.5

13

C2

0

13.5

14

14.5

15

15.5

Warunki uczestnictwa – język obcy certyfikaty
• punkty za posiadane certyfikaty językowe.
Certyfikaty wykazane poniżej są
punktowane według odpowiadających im
poziomów biegłości językowej zgodnie z
klasyfikacją Rady Europy, tj. B1 (10 pkt.), B2
(15 pkt.), C1 (20 pkt.), C2 (25 pkt.)
• szczegóły : jakie certyfikaty szczegółowe
informacje - w dokumencie Zasady Realizacji
Programu Erasmus+ w Politechnice
Koszalińskiej
na stronie https://tu.koszalin.pl/art/525

język angielski:
• First Certificate in English - poziom B2
• CAE – Certificate in Advanced English - poziom C1
• CPE Certificate of Proficiency in English - poziom
C2
• BEC - Business English Certificate (BEC
Preliminary) - poziom B1
• BEC - Business English Certificate (BEC Vantage) poziom B2
• BEC - Business English Certificate (BEC Higher) poziom C1
• IELTS - International English Language Testing
System 5,5-6,5 - poziom B2 ; 7,0-8,0 - poziom C1 ;
8,0+ - poziom C2

Warunki uczestnictwa – język obcy certyfikaty cd

język niemiecki:
• Zertifikat Deutsch - poziom B1
• Zertifikat Deutsch für den Beruf - poziom B2
• Goethe Zertifikat B2
• Goethe Zertifikat C1
• Goethe Zertifikat C2
• Prüfung Wirtschaftsdeutsch - poziom C1
• Kleines (Grosses) Deutsches Sprachdiplom –
poziom C2

język francuski
• DALF - Diplôme Approfondi de Langue
Française - poziom C1/C2
• DFA 1 - Diplôme de français des affaires 1er
degré - poziom B2
• DFA 2 - Diplôme de français des affaires 2nd
degré - poziom C1
• CFP - Certificat de français professionnel
2ème degré - poziom B1
• CFJ - Certificat de français juridique

Zasady finansowania – wyjazdy studentów na studia i praktyki
Stypendium
• na realizację wyjazdu do zagranicznej Uczelni / Instytucji
partnerskiej studenci otrzymują stypendium
• stypendium pochodzi z budżetu Programu Erasmus +
• jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie
pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem
• stypendium wypłacane jest w transzach – zgodnie z
umowa na realizacje wyjazdu (85% przed wyjazdem,
15% po rozliczeniu wyjazdu po powrocie)
• wysokość stypendium uzależniona jest od czasu trwania
wyjazdu oraz państwa docelowego
• podział środków jest zgodny z dokumentem Zasady
Rozdziału Środków Finansowych Programu Erasmus+ w
Politechnice Koszalińskiej
Szczegóły: https://tu.koszalin.pl/art/525

• stypendium naukowe lub socjalne z uczelni macierzystej
wypłacane jest przez cały czas pobytu studenta za
granicą

Zasady finansowania – wyjazdy studentów na studia i praktyki cd
Rozdział środków finansowych programu Erasmus+ 2020/2021
SMS

Kraje należące do danej grupy

SMP

Miesięczna stawka
stypendium w EUR

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka
stypendium w EUR

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia,
Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania

520 EUR

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia,
Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania

620 EUR

Grupa2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy

500 EUR

Grupa2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy

600 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia,
Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

550 EUR

Ważne
Wymagane dokumenty

• Pliki do pobrania i wypełnienia https://tu.koszalin.pl/art/523
• Formularz zgłoszeniowy studia
• Formularz zgłoszeniowy praktyki
Dostarczyć do właściwego Koordynatora Wydziałowego w terminie do 19 lutego 2021 (piątek)
Aktualna Lista Koordynatorów : https://tu.koszalin.pl/art/533

Koordynatorzy Programu Erasmus+ na Wydziałach w Politechnice Koszalińskiej

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji – dr inż. Tomasz Dąbrowski
Wydział Elektroniki i Informatyki:
• Elektronika i Telekomunikacja – dr inż. Marcin Walczak
• Informatyka - dr inż. Robert Wirski
Wydział Nauk Ekonomicznych – dr Małgorzata Czerwieńska-Jaśkiewicz
Wydział Humanistyczny – mgr Anna Hajek

Wydział Mechaniczny:
• Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – dr hab. inż. Łukasz Bohdal prof. PK
• Mechanika, Budowa Maszyn Transport- dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska prof.PK
• Mechatronika, Inżynieria Biomedyczna – dr hab. inż. Igor Maciejewski
• Agrobiotechnologia – dr inż. Małgorzata Smuga-Kogut
Wydział Architektury i Wzornictwa – mgr sztuki Jolanta Kwarciak-Osiak

Co dał mi Erasmus 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

możliwość spędzenia semestru/roku akademickiego na zagranicznej uczelni
możliwość realizacji praktyki w wymarzonej instytucji
zdobycie dodatkowego doświadczenia zawodowego
pozwala udoskonalać nabyte umiejętności
pomaga w praktycznej nauce języków obcych
kreuje nowe możliwości: naukowe, zawodowe, a także życiowe
pomaga zrealizować akademickie, profesjonalne oraz osobiste cele
łączy studia/praktykę z podróżami, tzw: „przyjemne z pożytecznym”
otwiera nowe horyzonty, pokazuje nowe perspektywy, rozszerza ramy kulturowe postrzegania
pozwala spróbować życia w innej kulturze, w innym społeczeństwie
daje możliwość poznania ludzi z całego świata
daje możliwość rozwijania zainteresowań, a także jest impulsem do powstawania nowych

Ważne informacje :
Kontakt
Koordynator Uczelniany Erasmus+
Aleksandra Zając

@: aleksandra.zajac@tu.koszalin.pl
Tel +48 (94)348 65 70
Zapraszam do kontaktu
Biuro Mobilności Międzynarodowej
Ul. Śniadeckich 2
Budynek G – pokój 101

75-453 Koszalin

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

