Drodzy Studenci i Wykładowcy UAM!
Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skorzystać z oferty programu LLP-Erasmus, najbardziej udanego
tzw. mobilnościowego programu Unii Europejskiej, polegającego na organizacji i finansowaniu zagranicznej
wymiany studentów, wykładowców i kadry administracyjnej.
Erasmus to fenomen społeczny o olbrzymim zasięgu – od 1987 r. przyniósł ogromne korzyści już ponad
2 milionom beneficjentów, którzy podczas pobytu zagranicznego przede wszystkim (lecz nie tylko) poszerzyli
znajomość i zrozumienie studiowanej dyscypliny. To najwspanialsza rzecz, jaka mi się w życiu przytrafiła!
– tak najczęściej podsumowywany jest pobyt na stypendium Erasmusa. Bowiem każdy semestr za granicą to
dla studenta czas wypełniony wielkimi emocjami, przyjaźniami, podróżami, inspiracjami naukowymi i kulturowymi, wreszcie: poczuciem wyjątkowości samego siebie.
Postawy społeczne, umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje językowe są w nowoczesnym szkolnictwie niezwykle ważnymi efektami uczenia się. Między innymi właśnie dlatego na naszym Uniwersytecie
wyjazdy studentów i pracowników postrzegane są jako niezwykle pożądany element studiów i rozwoju
zawodowego. Również pracodawcy wysoko cenią cechy, jakich student nabywa właśnie dzięki udziałowi
w wymianie: samodzielność, umiejętność adaptacji w wielokulturowym otoczeniu oraz zdolność porozumiewania się ponad wszelkimi granicami. Dlatego warto mieć słowo „Erasmus” w swoim CV.
Wykładowcy odbywają w ramach Erasmusa zajęcia dydaktyczne na zagranicznych uczelniach partnerskich,
zaś pracownicy administracyjni wyjeżdżają na tygodniowe staże. Obok oczywistych korzyści, wynikających
z wymiany naukowych i zawodowych doświadczeń, bezcenny jest tu osobisty kontakt z partnerami zagranicznymi – wcześniej znanymi jedynie z bezosobowych adresów e-mailowych. Erasmusowa przygoda przenika
do służbowej codzienności i oprócz wspomnień daje niepowtarzalną motywację do dalszej pracy i nauki.
Erasmus to nie tylko wyjazdy – realizacja programu zaczyna się już w murach naszego Uniwersytetu: rocznie
blisko 300 studentów zagranicznych przyjeżdża do nas na studia, (oraz, by przeżyć przygodę intelektualną
i kulturową). Ogromnie cieszy fakt, że spośród setek ofert studenci ci wybrali właśnie nasz kraj, nasze miasto
i nasz Uniwersytet. Okazując gościnność i zainteresowanie dajemy zarówno zagranicznym gościom, jak i sobie
samym poczucie, iż jesteśmy częścią wielkiej, europejskiej, akademickiej rodziny; nasze środowisko czynimy
przyjaźniejszym, świat zaś bezpieczniejszym i lepszym.
Erasmus jest nie tyle „nagrodą” dla najlepszych studentów, czy najlepiej władających językiem obcym pracowników, co szansą dla wszystkich, którzy wierzą, że sobie za granicą poradzą, i że wywiążą się z zobowiązań
programowych. Dla chcącego nic trudnego – Voluntario nihil difficile – te słowa Erazma z Rotterdamu, patrona
programu, od ponad 500 lat zachęcają do podejmowania trudnych wyzwań i realizacji odważnych marzeń.
Niech ta myśl wybitnego uczonego i Europejczyka epoki renesansu przyświeca wszystkim zainteresowanym
udziałem w programie LLP-Erasmus.

Koordynator Uczelniany
Programu LLP-Erasmus

Rektor UAM

dr Iwona Borkowska

prof. dr hab. Bronisław Marciniak
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1. Czym jest program Erasmus?

Erasmus,
czyli European Action Scheme for the Mobility of University Students, to część programu
„Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong
Learning Programme). Jest to program Unii
Europejskiej, który ma na celu ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie
edukacji oraz poprawę jakości i atrakcyjności
kształcenia.
Do zasadniczych celów programu LLP-ERASMUS
należą:
• wspieranie mobilności nauczycieli i studentów,
a tym samym wymiany informacji i doświadczeń,
utworzenia w dziedzinie edukacji „Europy bez
granic i barier”,
• wspieranie systemu wzajemnego uznawania
dyplomów akademickich,
• zachęcanie do korzystania z możliwości kształcenia otwartego i kształcenia na odległość,
• popularyzowanie nauki języków obcych.
Program Erasmus oferuje studentom następujące
możliwości:
• wyjazd na uczelnię partnerską w celu odbycia
tam części studiów trwających od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego,
• studiowanie ze studentami z krajów UE na
własnej uczelni,
• udział w intensywnym kursie językowym organizowanym na macierzystej uczelni lub na uczelni
partnerskiej w kraju lub za granicą (EILC),
• korzystanie z bogatej oferty dydaktycznej wypracowanej dzięki kontaktom z uczelniami europejskimi,
• udział w praktykach zawodowych w instytucji/
firmie zagranicznej.
W programie uczestniczą następujące kraje:
27 krajów członkowskich Unii Europejskiej,
3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego –
Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
2 kraje kandydujące: Turcja, Chorwacja,
Szwajcaria (z własnym funduszem stypendialnym).

Oprócz oferty erasmusowej, w skład Programu
„Uczenie się przez całe życie” wchodzą inne mobilności:
Comenius – umożliwia przygotowanie zawodowe przyszłych nauczycieli poprzez odbycie
stażu w roli asystenta (Asystentura Comeniusa)
oraz wspiera współpracę europejskich placówek
edukacyjnych w realizacji wspólnych projektów.
http://comenius.org.pl/
Leonardo da Vinci – program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Absolwenci w ramach tego
programu mają możliwość zdobywania nowych
kwalifikacji odbywając staże zawodowe w zagranicznych instytucjach i firmach.
http://leonardo.org.pl/
Grundtvig (Adult Education) – kształcenie dorosłych (tzw. kształcenie ustawiczne) – polega
na współpracy europejskiej między instytucjami
prowadzącymi kształcenie dorosłych. Celem jest
rozwój usług i materiałów edukacyjnych w tym
zakresie.
http://grundtvig.org.pl/
Wizyty studyjne – w ramach tego programu
prowadzone są akcje umożliwiające uczestnikom
rozszerzanie wiedzy na temat systemów edukacyjnych innych krajów europejskich i organizowanie
wyjazdów studyjnych dla specjalistów w zakresie
szkolnictwa. http://www.sv.org.pl/
W Polsce wszystkie komponenty Programu
„Uczenie się przez całe życie” koordynuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
www.frse.org.pl
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2. Program Erasmus na UAM

2.1 Obsługa programu
Erasmus na UAM

ponad stu nauczycieli akademickich UAM prowadzących wykłady za granicą i blisko 300 studentów
zagranicznych i kilkudziesięciu pracowników z UE
odwiedzających nasz Uniwersytet.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
bierze udział w programie Erasmus od 1998 r.,
tj. od początku uruchomienia go w Polsce. Nasz
dorobek przez ponad 10 lat udziału w programie
to przeszło 300 uczelni partnerskich w 30 krajach
europejskich, około 1000 studentów wyjeżdżających
w ciągu roku na studia oraz staże zagraniczne,

Dział Współpracy z Zagranicą na UAM
W DWZ działa Biuro Programu LLP-Erasmus, które
załatwia sprawy formalne związane z podpisywaniem umów bilateralnych, prowadzi ewidencję
wyjazdów i przyjazdów stypendystów, zarządza
programem od strony organizacyjnej i finansowej,
pośredniczy w kontaktach studentów z rektorem,
koordynatorem i koordynatorami wydziałowymi.
Adres biura:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pok. 207
61-712 Poznań
tel.: 61 829 43 39, 61 829 44 30, 61 829 43 68
tel./fax: 61 829 44 06
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

Skład osobowy Biura Programu Lifelong Learning Programme - Erasmus
Opracowywanie dokumentów dotyczących współpracy z uczelniami i instytucjami partnerskimi,
sporządzanie raportów i sprawozdań z funkcjonowania programu, organizacja pracy biura i zespołu,
pośredniczenie w kontaktach uczelni z Narodową
Agencją LLP-Erasmus w Warszawie i Komisją
Europejską w Brukseli.

dr Iwona Borkowska
Koordynator uczelniany
( Pełnomocnik Rektora ds. Programu Erasmus )
Fax: 061 829 4406
tel: 519 340 508
iwbor@amu.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Biologii
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Kolegium Języków Obcych
Kolegium Europejskie w Gnieźnie
Kolegium Polonicum w Słubicach
Kolegium UAM w Kościanie
Praktyki studenckie LLP Erasmus

Sylwia Ogórkiewicz
Administrator programu
tel: 061 829 4368
fax: 061 829 4406
erasmus@amu.edu.pl
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Wydział Nauk Społecznych
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Chemii
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Wydział Teologiczny
Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych
Koordynacja podpisywania umów bilateralnych

Agnieszka Zielińska
Administrator programu
tel: 061 829 4430
fax: 061 829 4406
erasmus@amu.edu.pl

Wydział Neofilologii
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Fizyki
Kursy językowe EILC
Program LLP Leonarodo da Vinci
Program Comenius
Staże zagraniczne dla pracowników
administracyjnych UAM

Patrycja Milecka
Administrator programu
tel: 061 829 4339
fax: 061 829 4406
erasmus@amu.edu.pl

Koordynatorzy wydziałowi Programu The Lifelong Learning Programme – Erasmus
Koordynator wydziałowy / instytutowy programu Erasmus
jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw
związanych z realizacją programu. Koordynator wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów
z partnerami zagranicznymi. We współpracy z koordynatorem uczelnianym informuje władze, pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjno-finansowych programu
Erasmus. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia programu, pomaga sporządzić
porozumienie o programie studiów odbywanych na uczelni partnerskiej, zatwierdza, w uzgodnieniu
z dziekanem, program studiów oraz wykaz zaliczeń.
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Wydział Biologii

dr Grażyna Liczbińska
grazyna@amu.edu.pl

Wydział Chemii

dr Izabella Foltynowicz
iza@amu.edu.pl
dr Jan Pyka
janpyka@amu.edu.pl

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr Justyna Wciórka
justw@amu.edu.pl

Koordynatorzy wydziałowi Programu The Lifelong Learning Programme – Erasmus
Wydział Fizyki

dr hab. Roman Zawodny
zawodny@amu.edu.pl

Wydział Historyczny

prof. dr hab. Józef Dobosz
mediewal@amu.edu.pl
dr Katarzyna Napierała
katarzyna.napierala@gmail.com

Pełnomocnik Dziekana do spraw mobilności
studentów i propagowania programu
LLP - Erasmus
Instytut Prahistorii

prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
danminta@amu.edu.pl

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

dr Jacek Bednarski
jbed@amu.edu.pl

Instytut Historii

dr Rafał Witkowski
witkowskirafal@hotmail.com

Instytut Historii Sztuki

dr Paweł Leszkowicz
pawel.leszkowicz@gmail.com

Katedra Muzykologii

prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek
degol@amu.edu.pl

Instytut Wschodni

dr Eryk Pieszak
pieszak@amu.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki

dr Edyta Szymańska
edka@amu.edu.pl

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

prof. dr hab. inż. Krystyna Milecka
milecka@amu.edu.pl

Instytut Geoekologii i Geoinformacji

dr hab. Barbara Antczak-Górka
antczak@amu.edu.pl

Instytut Geologii

dr Karina Apolinarska
karinaap@amu.edu.pl

Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji

dr Andrzej Witt
a.witt@amu.edu.pl
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Koordynatorzy wydziałowi Programu The Lifelong Learning Programme – Erasmus
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Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej

dr Łukasz Mikuła
mikula@amu.edu.pl

Instutut Geografii Fizycznej i Kształtowania
Środowiska Przyrodniczego

dr Iwona Markuszewska
iwmark@amu.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

dr Sławomir Sztajer
sztajers@amu.edu.pl

Instytut Filozofii

dr Norbert Leśniewski
norle@amu.edu.pl

Instytut Kulturoznawstwa

dr Marianna Michałowska
mariamne@amu.edu.pl

Instytut Psychologii

dr Paweł Łupkowski
pawel.lupkowski@gmail.com

Instytut Socjologii

dr Jerzy Kaczmarek
jkaczmar@amu.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

dr Radosław Fiedler
radoslaw.fiedler@amu.edu.pl

Wydział Neofilologii

mgr Magdalena Ratajczak
mratajczak@ifa.amu.edu.pl

Instytut Filologii Germańskiej

dr Marek Przybecki
marek.przybecki@amu.edu.pl

Instytut Filologii Romańskiej

dr Joanna Dimke-Kamola
dimke@amu.edu.pl

Instytut Filologii Rosyjskiej

dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak
hamster1@go2.pl

Katedra Studiów Azjatyckich

mgr Radosław Andrzejewski
radoslawandrzejewski@o2.pl

Instytut Językoznawstwa

dr Marcin Michalski
socrates.ij@gmail.com

Koordynatorzy wydziałowi Programu The Lifelong Learning Programme – Erasmus
Instytut Lingwistyki Stosowanej

dr Agnieszka Błażek
blazek@amu.edu.pl

Instytut Orientalistyczny

mgr Anna Śledzińska-Adamek
annafish@tlen.pl

Katedra Skandynawistyki

dr Piotr Zborowski
piozbo@amu.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Wojciech Dajczak
dajczak@amu.edu.pl

Wydział Studiów Edukacyjnych

dr Jarema Drozdowicz
wseerasmus@o2.pl
dr Agnieszka Gromkowska-Melosik
amelka@amu.edu.pl

Praktyki LLP-Erasmus

Wydział Teologiczny

dr Elżbieta Adamiak
eadamiak@amu.edu.pl

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu

dr Beata Michalak
michbeat@amu.edu.pl
dr Monika Kostrzewa
kostrzewa@emoda.pl

Kolegium Języków Obcych

dr Sylwia Wojciechowska
sylwiab@amu.edu.pl

Collegium Europaeum Gnesnense

dr Marek Kaźmierczak
kazmier@amu.edu.pl

Kolegium UAM w Kościanie

dr Bartosz Hordecki
bartosz.hordecki@amu.edu.pl
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Administratorzy Wydziałowi Programu The Lifelong Learning Programme – Erasmus

Administrator Wydziałowy
pracownik administracyjny wspomagający koordynatora wydziałowego w bieżącej obsłudze administracyjnej programu Erasmus. Pośredniczy przy rekrutacji chętnych na wyjazd zagraniczny, prowadzi
ewidencję stypendystów, pomaga w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, w tym formularzy
aplikacyjnych studenta.
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Wydział Biologii

mgr Ewa Jaździńska
jazowa@amu.edu.pl

Wydział Chemii

mgr Małgorzata Michońska
wchem@amu.edu.pl

Wydział Fizyki

mgr Patrycja Skusiewicz
patis@amu.edu.pl

Wydział Historyczny

Aleksandra Jagodzińska
aleksjag@amu.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki

Elżbieta Dąbrowska
edab@amu.edu.pl

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

mgr Joanna Siwiec
erazmgeo@amu.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

mgr Sylwia Gulczyńska
sgulcz@amu.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

mgr Natalia Pastucha
natalia.pastucha@amu.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji

mgr Marta Zapędowska
mzap@amu.edu.pl

Wydział Teologiczny

mgr Agnieszka Tomaszewska
agat@amu.edu.pl

Collegium Europaeum Gniesnense

mgr Agara Slipierska
cegeks@amu.edu.pl

2.2 Partnerzy
zagraniczni UAM
Podstawą współpracy uczelni w ramach programu
LLP-Erasmus są umowy bilateralne podpisywane
z uczelniami partnerskimi w krajach Unii Europejskiej. Naszymi partnerami są przede wszystkim
uczelnie niemieckie, a w dalszej kolejności uniwersytety francuskie, brytyjskie, hiszpańskie, włoskie,
tureckie i inne.

Lista partnerów zagranicznych nie jest stała,
liczba podpisywanych umów co roku znacząco
zwiększa się. Umowy zawierane są w imieniu całej
uczelni, ale wymiana dotyczy poszczególnych wydziałów. Szczegółowych informacji dotyczących
kontaktów partnerskich, wydziałów i instytutów
na zagranicznych uczelniach udzielają koordynatorzy wydziałowi.
Aktualny wykaz partnerskich uczelni zagranicznych
dostępny na stronie: www.erasmus.amu.edu.pl
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3. Zasady wymiany studentów

Aby skorzystać ze stypendiów programu Erasmus,
należy:
• być obywatelem kraju uprawnionego do udziału
w Erasmusie (lub mieć oficjalny status uchodźcy
albo kartę stałego pobytu w Polsce);
• być po pierwszym roku studiów prowadzących
do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata/inżyniera, magistra, doktora) na wydziale objętym
programem; aplikować o wyjazd można już na
I roku studiów z myślą o wyjeździe w kolejnym
roku akademickim,
• mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy
w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach
na uczelni zagranicznej.
Jeżeli spełniasz kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd, skontaktuj się z koordynatorem
programu Erasmus na Twoim wydziale. Uzyskasz
od niego wszystkie informacje na temat zasad
ubiegania się o stypendium, rekrutacji oraz możliwości wyjazdu na określone uczelnie zagraniczne.

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać do
kraju uczestniczącego w programie. W Erasmusie
biorą udział:
kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego
Obszaru Gospodarczego – Islandia, Liechtenstein
i Norwegia, kraj kandydujący – Turcja.
Twój pobyt za granicą może trwać od trzech
miesięcy do jednego roku akademickiego. Wyjazd
nie może jednak wykroczyć poza jeden – ten
sam – rok akademicki, tzn. stypendium, które
rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku
akademickiego nie może być kontynuowane
w semestrze zimowym roku następnego.
W ramach programu Erasmus możesz wyjechać
na studia tylko raz w trakcie całych studiów.
Pamiętaj jednak, że skorzystanie z wyjazdu na
studia nie wyklucza możliwości wzięcia udziału
w praktykach studenckich (Erasmus Student Placements).
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4. Czym jest ECTS?

Źródło: ECTS Przewodnik dla użytkowników,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009

ECTS to zorientowany na studenta system transferu
i akumulacji punktów zaliczeniowych oparty na
przejrzystości procesu i efektów kształcenia. Punkty
ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w programie
efektów uczenia się. Nakład pracy określa czas, jakiego
przeciętny student potrzebuje, aby zaliczyć wszystkie
zajęcia ujęte w planie i programie studiów.
60 punktów ECTS odpowiada rocznemu nakładowi
pracy przeciętnego studenta studiów stacjonarnych
i osiągniętym efektom kształcenia. Przeważnie nakład
pracy studenta wynosi od 1500 do 1800 godzin w roku
akademickim, co oznacza, że jeden punkt odpowiada
25-30 godzinom pracy.
Stosowanie punktów ECTS
Punkty są przypisywane do pełnego programu
studiów, a także do poszczególnych jego komponentów (takich jak moduł, przedmiot, praca
dyplomowa, praktyka zawodowa). Punkty są przyznawane poszczególnym studentom (studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych) po zaliczeniu
zajęć ujętych w formalnym programie studiów
oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny osiągniętych
efektów kształcenia.
Punkty przyznane w jednym programie mogą
zostać przeniesione do innego programu oferowanego przez tą samą lub inna instytucję. Biorąc
pod uwagę różnorodność programów i instytucji
szkolnictwa wyższego, mało prawdopodobnym
jest, by punkty i efekty kształcenia były identyczne dla pojedynczego komponentu edukacyjnego
w różnych programach. Dlatego też zaleca się
stosowanie elastycznego podejścia do uznania
punktów otrzymanych w innej instytucji. Należy raczej dążyć do sprawiedliwego i rozsądnego
uznania aniżeli do idealnej równoważności.
Transfer i akumulację punktów ułatwia stosowanie
podstawowych dokumentów ECTS:
• Katalogu przedmiotów zawierającego informacje na temat uczelni, wydziału/instytutów,
organizacji i struktury studiów, oferowanych
kwalifikacji, przedmiotów, formy zajęć, sposobu
oceny i wartości punktowej,

• Porozumienia o programie zajęć zawierającego
listę przedmiotów, modułów lub innych komponentów kształcenia, które student planujący mobilność realizuje na uczelni za granicą. Stanowi ono
umowę wiążącą wszystkie strony jeszcze przed
rozpoczęciem mobilności. Tym samym instytucja
przyjmująca zobowiązuje się, że przyjeżdżający
student może uczęszczać na zaplanowane zajęcia,
a instytucja macierzysta gwarantuje, że uzna punkty
zdobyte w innej uczelni,
• Wykazu zaliczeń (transcript of records) przedstawiającego jakościowy i ilościowy opis osiągnięć
studenta w nauce. W wykazie wymienione są
wszystkie przedmioty, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów i ocenami
przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej
uczelni oraz w systemie ECTS.
Stosowanie ECTS z perspektywy studentów
Jednym z celów ECTS jest zapewnienie uwzględniania osiągnięć studentów, ich aspiracji i zdolności
w procesie kształcenia. Wprowadzenie ECTS powinno zapewnić studentom ochronę i sprawiedliwe
traktowanie. W odniesieniu do realizacji okresu
studiów poza uczelnią macierzystą, studenci mogą
oczekiwać:
• pełnego uznania przez uczelnię macierzystą
punktów zdobytych podczas studiów za granicą,
zgodnie z Porozumieniem o programie zajęć,
bez poddawania się ponownej ocenie,
• dokładnego i sprawiedliwego uwzględnienia
przez uczelnię macierzystą ocen przyznanych
przez uczelnię przyjmującą,
• przeniesienia wszystkich punktów uzyskanych
w zatwierdzonym programie studiów do oficjalnego programu studiów.
Więcej informacji o ECTS znaleźć można na stronach
uniwersyteckich: ects.amu.edu.pl oraz u uczelnianego koordynatora ECTS na UAM:
prof. dr hab. EWA KRASKOWSKA
e-mail: krask@amu.edu.pl
tel.: 61 829 4596
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5. Krok po kroku
w programie Erasmus

Krok 1 				
Zbieranie informacji
Skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym (lub instytutowym) programu Erasmus.
Koordynator poinformuje Cię, z jakimi uczelniami
Twój wydział podpisał umowę bilateralną dotyczącą
wymiany studentów, czyli do jakiego kraju i na jak
długo możesz wyjechać na stypendium Erasmusa.
Szczegółowy wykaz zagranicznych uczelni partnerskich dostępny na stronie:
http://www.erasmus.amu.edu.pl
a także na stronach poszczególnych wydziałów.
Dowiedz się jak najwięcej o uczelni przyjmującej,
jej ofercie programowej, zasadach studiowania
i zaliczania przedmiotów, systemie ECTS i o wszelkich innych kwestiach, które po pierwsze – pomogą
Ci podjąć decyzję o kształcie programu studiów na
uczelni przyjmującej, a po drugie – pozwolą Ci się
zorientować z jakimi warunkami finansowo-bytowymi będziesz musiał sobie radzić.
Znajdź dokładny adres Działu Współpracy z Zagranicą lub Biura Erasmusa na zagranicznej uczelni,
oraz nazwisko osoby zajmującej się tam studentami
programu Erasmus.
O pomoc i porady poproś także byłych stypendystów Erasmusa na Twoim lub innym wydziale.

Krok 2 				
Rekrutacja
Szczegółowe zasady rekrutacji studentów na wyjazdy Erasmusa oraz kryteria selekcji ustalane są
przez poszczególne wydziały UAM i podawane
do publicznej wiadomości w postaci regulaminu
rekrutacji.
Od roku akademickiego 2009/2010 rekrutacja na
stypendia odbywa się droga elektroniczną za pośrednictwem strony:
http://www.usosweb.amu.edu.pl

Aby złożyć wniosek na studia w ramach programu LLP-Erasmus postępuj zgodnie z instrukcją
zawartą na stronie:
http://www.erasmus.amu.edu.pl
a także na stronach wydziałowych.
Uwaga! Studenci poszczególnych wydziałów
ubiegają się o wyjazd na tę uczelnię, z którą ich
macierzysty wydział zawarł umowę.

Krok 3 				
Kwalifikacja
Kwalifikacja studentów odbywa się na ich macierzystych wydziałach, w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, na ogół na początku semestru
letniego, a więc już z półrocznym wyprzedzeniem.
O przyznaniu stypendium decyduje Wydziałowa
Komisja Kwalifikacyjna powoływana przez Dziekana.

Krok 4 			
Procedura 		
aplikacyjna uczelni
zagranicznej
Zapoznaj się z wymogami formalnymi uczelni
partnerskiej dotyczącymi między innymi sposobu rekrutacji (coraz więcej uczelni stosuje rejestrację on-line), zorientuj się czy wymagane jest
dostarczenie papierowej wersji application form,
transcript of records i learning agreement.
Jeśli w wyznaczonym przez uczelnię partnerską
terminie dopełniłeś wszystkich formalności,
możesz oczekiwać pisemnego potwierdzenia
przyjęcia na studia przesłanego pocztą lub drogą
elektroniczną.

17

Krok 5 				
Learning Agreement
To umowa trójstronna między studentem, jego
uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć w jakich uczestniczyć ma
student na uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS jaka będzie przyznana za ich zaliczenie.
Od roku akademickiego 2009/2010 student wyjeżdżający za granicę zobowiązany jest do wypełnienia
elektronicznego formularza LA. Szczegółowe instrukcje dotyczące e-LA znajdziesz na stronie:
http://www.erasmus.amu.edu.pl
oraz na stronach poszczególnych wydziałów.
Wpisanie przedmiotów do Porozumienia o programie studiów w usosweb jest warunkiem niezbędnym do podpisania indywidualnej umowy
na wyjazd. W ciągu 2 miesięcy od daty rozpoczęcia semestru w uczelni zagranicznej możesz
wprowadzać zmiany do pierwotnie ustalonego
Porozumienia o programie studiów.
Uwaga! Na niektórych kierunkach studiów wybrane przedmioty mogą nie pokrywać się z minimum
programowym. W takim przypadku Dziekan może
zobligować Cię do zaliczenia niektórych przedmiotów po powrocie ze stypendium. O takiej konieczności powinieneś zostać poinformowany przed
wyjazdem.

Krok 6 				
Podpisanie umowy
pomiędzy UAM
a Stypendystą
Erasmusa
Przed wyjazdem musisz podpisać umowę dotyczącą warunków przyznania stypendium na studia
za granicą. Umowa ta zobowiazuje Cię m.in. do:
• odbycia studiów w deklarowanym okresie,
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• niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie
studiów, programie studiów itp.,
• dostarczenia z uczelni przyjmującej dokumentu
potwierdzającego odbycie studiów oraz uzyskanie odpowiednich zaliczeń,
• nieubiegania się o inne stypendium finansowane z funduszu Komisji Europejskiej,

Krok 7 			
Zaświadczenie
potwierdzające status
studenta Erasmusa
Wraz z umową otrzymasz zaświadczenia potwierdzające Twój status studenta programu Erasmus.
Uwaga! Zaświadczenie to jest często wymagane
przez uczelnię partnerską oraz przy wypełnianiu
obowiązków meldunkowych, czy ubieganiu się
o akademik itp.

Krok 8 				
Zadbanie o finansową
stronę wyjazdu
Każdemu stypendyście Erasmusa przyznawane jest
stypendium, którego wysokość zależy od długości
i miejsca pobytu za granicą. Należy pamiętać, iż
stypendium Erasmusa przyznawane jest z myślą
o pokryciu różnicy kosztów utrzymania i studiowania w kraju ojczystym i kraju przyjmującym.
Na pokrycie kosztów pobytu za granicą stypendysta programu Erasmus powinien zatem poza
stypendium przeznaczyć własne środki.
Uwaga! Stypendysta Erasmusa zachowuje prawo do przyznanych mu stypendiów socjalnych
i naukowych także w trakcie pobytu za granicą.
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o
dodatkowy grant z tytułu niepełnosprawności

(w tej sprawie należy kontaktować się z Biurem
Erasmusa UAM).

Uwaga! Stypendia przelewane są tylko i wyłącznie
na konta walutowe.

Krok 9 			
Gdzie mieszkać za
granicą?

Możesz również założyć konto w banku zagranicznym. Zwłaszcza uczelnie niemieckie wymagają od
każdego studenta posiadania konta w niemieckim banku. Wówczas koniecznie wyślij do Działu
Współpracy z Zagranicą dane wypisane na specjalnym formularzu pobranym przed wyjazdem:
• pełną nazwę obcojęzyczną banku za granicą,
• kod IBAN,
• kod BIC/SWIFT,
• adres zamieszkania za granicą jako element
niezbędny do identyfikacji Twojej osoby przez
bank.

Znalezienie niedrogiego mieszkania jest jedną
z najważniejszych spraw dla studenta wyjeżdżającego za granicę. Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w akademiku, toteż należy jak
najszybciej skontaktować się z Biurem Współpracy
z Zagranicą lub podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przydziałem miejsc
w domach studenckich. Jednostka ta zazwyczaj
posiada także informacje o innych możliwościach
zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań).
Uczelnia zagraniczna powinna, ale nie musi,
zagwarantować studentowi Erasmusa miejsce
w akademiku. Pamiętaj, że obowiązują tam nieprzekraczalne terminy zgłoszeń o zakwaterowanie
w akademikach.
Uwaga! Upewnij się, jak wyglądają procedury
związane z rezerwacją miejsca w akademiku,
ewentualną rezygnacją i obowiązującymi opłatami. Rezygnując z przydzielonego już miejsca lub
wyjazdu możesz być zobligowany do zapłaty za
rezerwację akademika.

Krok 10 				
Dostarczenie
informacji o koncie
osobistym
Pamiętaj o wypełnieniu i załączeniu formularza
Informacja o koncie osobistym beneficjenta,
który należy pobrać ze strony internetowej Działu
Współpracy z Zagranicą:
www.erasmus.amu.edu.pl

Krok 11 			
Ubezpieczenie
zdrowotne
Teraz musisz się ubezpieczyć. Bez względu na
kraj do którego się wybierasz, zaleca się wykupienie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeszcze przed wyjazdem z Polski do innego
kraju UE należy zaopatrzyć się w dokument potwierdzający ubezpieczenie. Od 1.01.2006 r. jest
to karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego), którą przedstawia się, udając się
do lekarza w czasie pobytu zagranicznego. Każdy
student opłacający składki na NFZ, podróżujący
po krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, ma prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia.
Aby otrzymać kartę EKUZ, należy przedłożyć w NFZ
m.in. zaświadczenie z UAM potwierdzające status
studenta Erasmusa i określające termin pobytu
za granicą.
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Krok 12 			
Kursy językowe
Wszyscy stypendyści programu Erasmus mogą
skorzystać z oferty bezpłatnych, intensywnych
kursów językowych odbywających się na przełomie czerwca i lipca każdego roku, organizowanych
przez biuro programu Erasmus.
Poza tym, sprawdź, czy w kraju, do którego wyjeżdżasz organizowane są intensywne kursy językowe EILC – Erasmus Intensive Language Course.
Kursy te przeznaczone są dla stypendystów Erasmusa, przyjeżdżających na studia lub praktykę
do kraju, w którym mówi się językiem rzadziej
stosowanym i nauczanym. W kraju tym kursy organizowane są przez wybrane ośrodki nauczania
języków. Szczegółowe informacje o zasadach naboru znajdziesz na stronie:
www.erasmus.amu.edu.pl
oraz na stronie Komisji Europejskiej ds. programu
LLP-Erasmus:
europa.eu.int/comm/programmes/Erasmus/erasmus/students_en.html
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Wyjazd krok po krokupodsumowanie
Zebrałem/am informacje i wybrałem/am
zagraniczną uczelnię przyjmującą,
zgłosiłem/am chęć wyjazdu i przeszedłem/
przeszłam pomyślnie kwalifikacje,
podpisałem/am umowę finansową z UAM,
otrzymałem/am zaświadczenia o przyznanym
przez UAM stypendium,
otrzymałem/am zaświadczenia o przyjęciu na
studia z uczelni zagranicznej,
posiadam środki konieczne do utrzymania na
studiach za granicą,
dostarczyłem/am informacji o rachunku bankowym do DWZ,
posiadam ubezpieczenie zdrowotne.
Jeśli zaznaczyłeś/aś wszystkie kwadraty to znaczy,
że masz już niezbędne dokumenty. Pozostaje Ci
już tylko spakować się i wyruszyć w drogę.
Nie zapomnij zabrać ze sobą kilku aktualnych
zdjęć paszportowych. Mogą okazać się potrzebne
np. do legitymacji studenckiej.

6. Po przybyciu na miejsce

Po przybyciu na miejsce zgłaszasz się do Biura
Erasmusa i koordynatora programu Erasmus na
uczelni zagranicznej. Oni najlepiej poinformują Cię
o niezbędnych formalnościach, np. związanych
z zakwaterowaniem, założeniem konta w banku,
uczestnictwem w kursach językowych, a także
o obowiązujących w danym kraju przepisach
dotyczących uzyskania karty stałego pobytu lub
rejestracji na szczeblu właściwych władz.
Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo
do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo krajowe. Za zatrudnienie zazwyczaj uważane są również płatne
praktyki oraz wolontariat.
Pamiętaj również o swoim statusie stypendysty
programu Erasmus. Zgodnie z zasadami tego
programu, możesz korzystać z takich samych
praw jak studenci lokalni. Masz jednak również
takie same obowiązki, musisz sprostać takim samym wymaganiom i rygorom egzaminacyjnym.
UWAGA! Pamiętaj, że przed powrotem do Polski
musisz udać się do Działu Współpracy z Zagranicą
uczelni przyjmującej i poprosić o podpisanie
uzupełnionego przez Ciebie Confirmation of
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Erasmus study period. Dokument ten potwierdza
daty pobytu stypendysty na uczelni przyjmującej.
Wypełniony i podpisany dokument prześlij faksem
do Działu Współpracy z zagranicą UAM na nr
+48 061 829 4406
a oryginał dostarcz po powrocie.
Jeżeli za granicą ciężko zachorujesz lub ulegniesz
poważnemu wypadkowi, przysługuje Ci prawo
skrócenia pobytu z powodu tzw. „siły wyższej”,
niezależnej od Ciebie. W takim wypadku skontaktuj się jak najszybciej z macierzystą Uczelnią.

6.1. Przedłużenie
pobytu!
Jeżeli pobyt za granicą sprawia Ci satysfakcję, zarówno naukową, jak i osobistą możesz przedłużyć
swój pobyt o kolejny semestr, ale tylko z semestru
zimowego na letni. O zgodę na przedłużenie pobytu powinieneś poprosić zarówno władze uczelni
przyjmującej, jak i dziekana i koordynatora swojego
wydziału.
Pamiętaj! Środki finansowe programu Erasmus są
ograniczone, tak więc jeśli przedłużasz pobyt, koszty będziesz musiał pokrywać z własnych środków.

7. Po powrocie
– rozliczenie stypendium

Po powrocie do kraju przedstawiasz koordynatorowi wydziałowemu następujące dokumenty:

Doświadczenie

• wydrukowany oryginał ostatecznej wersji e-LA
podpisany przez koordynatora uczelni zagranicznej,
• dokument potwierdzający Twoje osiągnięcia
(Transcript of Records) zgodny z e-LA,
• zaświadczenie potwierdzające okres studiów
w uczelni zagranicznej Confirmation of study
period (wzór zaświadczenia dostępny na stronie: www.erasmus.amu.edu.pl ).

Zarówno koordynator wydziałowy, jak i biuro
Erasmusa przy DWZ liczą na przekazanie uwag
praktycznych i porad dotyczących Twojego
pobytu za granicą. Na pewno młodsi koledzy,
którzy dopiero wybierają się na stypendium
programu Erasmus, zwrócą się do Ciebie o radę
lub informacje.

Wypełnij ankietę !
W internecie: www.erasmus.amu.edu.pl
(zakładka: Ankieta Erasmusa)
znajdziesz ankietę on-line, którą musisz wypełnić
po powrocie. Będzie ona przydatna dla celów
sprawozdawczych oraz pomoże usprawnić procedury wysyłania stypendystów za granicę. Jej
wypełnienie jest jednym z warunków zaliczenia
okresu studiów za granicą.
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8. Mój Erasmus

Orientierungskurs był
tylko preludium. Uwerturą okazała się inauguracja
roku akademickiego 2007/08 na Uniwersytecie w
Ratyzbonie, a semestr zimowy stał się prawdziwą
symfonią. Kiedy czasami przywołuję w swojej wyobraźni obraz Ratyzbony, która budzi się ze snu,
spowitą mgłą Katedrę Św. Piotra i uniwersytecki
kampus rozgadany i rozchichotany entuzjazmem
młodych ludzi, którzy przybyli do tego średniowiecznego miasta z tak wielu zakątków świata,
zostawiając za sobą zgiełk metropolii i prowincjonalną nudę, to myślę, że należę do wygranego
pokolenia. Do generacji, która jest emblematem
Zjednoczonej Europy, która stoi ponad podziałami,
tak często rozdzierającymi nasz świat w przeszłości.
Erasmus to nie tylko dydaktyczna przygoda, okazja
do zmodyfikowania umiejętności językowych czy
poznania ludzi z całego globu. To przede wszystkim
potwierdzenie, że choć tak wiele nas dzieli, łączy
nas młodość i zapał do zmian na lepsze. Jedność w
różnorodności a różnorodność w jedności.”
Monika Jania
studentka IV roku historii,
Niemcy, Universität Regensburg 2007/2008

W przyszłości będziemy
się odwiedzać- ja już byłam w Turcji i Brukseli, u koleżanek poznanych właśnie na Erasmusie. W tym
tygodniu przyjeżdza do mnie Iris. Ciągle dostaję
maile z zapytaniem: „Kiedy przyjedziesz?”. „Musisz
odwiedzić mnie w kwietniu w Tokio, wtedy kwitną
wiśnie i wszystko wygląda jak w bajce. No i są najlepsze przeceny w sklepach!”- pisze Tetsu. Świat nie
ma już dla nas żadnych ograniczeń, stoi otworem.
Nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie- możemy wyjeżdżać na dłużej niż dwa tygodnie
i zobaczyć więcej niż zabytki danego kraju. Możemy poznać życie i kulturę jego mieszkańców. A, jak
się okazuje, na Erasmusie nie tylko obywateli, ale
też przybyszów z całego świata.
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Tak oto zaczęła się moja roczna podróż poprzez
wiele krajów, nie tylko Europy, ale całego świata.
Podróż oczami ich mieszkańców, dwudziestokilkulatków, którzy spotkali się w Rotterdamie. Stali się
moją nową rodziną, na dobre i na złe. Razem śmialiśmy się, podróżowaliśmy po Holandii, uczyliśmy
się na egzaminy, prowadziliśmy dyskusje o polityce
i literaturze naszych państw do rana.
Magdalena Szulc
studentka IV roku filologii polskiej,
Holandia, Universiteit Rotterdam 2007/2008

Na dobre zadomowiłeś
się w Madrycie i wiesz, jak grać w tę grę. Codziennie
rano oczekujesz błękitnego nieba i promieni słońca.
Odkładasz wysłanie listu z dnia na dzień, bo hasło
manaña przestało wzbudzać Twoją wzgardę, co
gorsze – weszło Ci w nawyk. Zdeklarowałeś się, po
czyjej stronie stoisz – Realu Madryt czy Atletico.
Masz swój ulubiony bar, gdzie przestano postrzegać Cię jako giri (złośliwe określenie turysty) i zaczęto tytułować tio/tia w zależności od płci. Język
oswoił się z hiszpańskim do tego stopnia, że nie
za bardzo wiesz, jaką nazwę mają niektóre przedmioty w Twoim rodzinnym narzeczu. Ale miasto
odwdzięczy Ci się za te chwile wahania. Jeśli nie będziesz się opierać, doznasz najwyżej punktowanych
przyjemności – porwie Cię kolorowy korowód tańczących podczas latynoamerykańskiej parady. Możesz dołączyć do dziewczyny tańczącej flamenco w
centrum Madrytu albo zjednoczyć się z napotkaną
manifestacją – z okazji Dnia Kobiet czy prywatyzacji uniwersytetu. (...) Ucz się na pamięć tekstów
hiszpańskich piosenek, a nuż przyjdzie Ci śpiewać
z całym barem przebój ostatnich miesięcy.
Katarzyna Barczyk
studentka IV roku filologii polskiej,
Hiszpania, Universidad Complutense de Madrid
2008/2009

Rok temu, mniej więcej
o tej samej porze, na przełomie marca i kwietnia
dowiedziałam się, że dostałam stypendium i wyjeżdżam na semestr zimowy na Erasmusa do Lipska.
Pamiętam to nerwowe wyczekiwanie, setki pytań,
wątpliwości, obaw…
Teraz, po powrocie, trudno w kilku słowach powiedzieć, czym był dla mnie pobyt na stypendium, a
tak naprawdę, czym jest bo, choć od miesiąca jestem znowu w Poznaniu, to jednak Erasmus trwa
nadal: wspomnienia, pamiątki, setki zdjęć, spotkania ze znajomymi, którzy zamiast cześć na powitanie, pytają: „no i jak, jak było na Erasmusie? Jak
było?” … Po prostu świetnie, niepowtarzalnie, bo
wyjazd na Erasmusa to dla mnie, studentki IV roku
lingwistyki stosowanej, jedna, wielka trwająca nieprzerwanie od końca września 2008 do końca lutego 2009 przygoda życia.
Katarzyna Trojan
studentka I roku lingwistyki stosowanej SUM,
Niemcy, Universität Leipzig 2008/2009

Mogłabym (...) napisać
książkę zawierającą mnóstwo szczegółów, zabawnych historii, niezapomnianych przeżyć. Wyjazd ten

odmienił moje życie i zaszczepił we mnie ciekawość
świata i ludzi. Mam wrażenie, że stałam się bardziej
otwarta i tolerancyjna na inne kultury i zwyczaje
(...). Nauczyłam się pracować w zupełnie innym
systemie i przełamałam mój strach przed wystąpieniami publicznymi. Poznałam miłość mojego życia
i właśnie planuję kolejny wyjazd na stypendium
zagraniczne, tym razem w ramach doktoratu. Jeśli ktoś się jeszcze waha, pozwolę sobie zacytować
słowa bliskiej mi osoby: „trzeba zaryzykować, żeby
później nie żałować, że się nawet nie spróbowało”
Agnieszka Paul
studentka IV roku chemii środowiska,
Holandia, Avans Hogeschool 2006/2007

Kiedy jechałem do stolicy
Alzacji, mój francuski pozostawiał jeszcze wiele
do życzenia. Na miejscu okazało się, że pewna
wirtuozeria, której już nabrałem w pisaniu wspomnień z wakacji, to zdecydowanie za mało... Tam
miałem pisać dysertacje i eksplikacje tekstów, czyli
to, czym chlubi się system uniwersytecki we Francji. Kiedy minęło pierwsze przerażenie, zabrałem
się do pracy. Chodziłem na zbyt wiele zajęć, nocami przepisywałem „L’Education sentimentale”

Kafeteria studencka, w tle Wydział Teologiczny Uniwersytetu Sakarya, Turcja
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Flauberta, by poprawić moją ortografię, czytałem książki uchodzące za klasyczne („Bérénice”)
i te nieco bardziej ekstrawaganckie („L’Emploi du
Temps”). W efekcie udało mi się zaliczyć semestr
i zrozumieć – przynajmniej w marnym stopniu –
mroczne tajemnice trybu subjonctif.
Czekał mnie też inny egzamin, może nawet trudniejszy. Musiałem poradzić sobie z pralkami
i – równie przerażającymi – suszarkami do odzieży,
musiałem znaleźć odpowiedni proszek (co nie okazało się takie łatwe i po semestrze spędzonym we
Francji czarne i białe koszulki nabrały dziwnie podobnych odcieni szarości). A że Polska nie cieszyła
się jeszcze z obecności w Unii Europejskiej, mogłem
zwiedzić prefekturę i poznać od kuchni zawiłości
francuskiej administracji. Po powrocie do kraju
zauważyłem, że w ciągu pięciu miesięcy zebrałem
więcej zaświadczeń niż w ciągu ponad czterech lat
studiów w Poznaniu.
dr Piotr Śniedziewski
Université de Marne-la-Vallee Paris, Francja
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Erasmus w Czechach
Podróże kształcą – powiada stare porzekadło. Jednak jeszcze bardziej kształcą kontakty z ludźmi z
innych środowisk, uniwersytetów, krajów, innych
narodowości. Dzięki nim bowiem zdobywamy nie
tylko nowe doświadczenia, a także nowe spojrzenie na problemy, którymi się zajmujemy. Często też
stajemy wobec konieczności zaakceptowania innego modelu życia. W efekcie pozbywamy się jednostronności myślenia. Wzbogacamy naszą wiedzę,
zmuszamy się do przyjęcia postawy otwartości
względem drugiego człowieka czy zdobywamy odwagę do podejmowania nowych problemów, ale
także ubogacamy naszą duchowość. Czy tkwiąc w
jednym miejscu, bylibyśmy w stanie to osiągnąć?
Jak dotąd nic nie zdołało zastąpić kontaktu międzyludzkiego, choć w dobie Internetu, ery szybkiej
komunikacji, wydawałoby się, że można przebywać w domu i wymieniać informacje z kimkolwiek, konfrontować swoje poglądy, wyniki badań,
zdobywać nowe umiejętności. Jednak nic bardziej
mylnego. Bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem jest nie do zastąpienia. Jeśli do tego dołożymy

jeszcze drugą kulturę, odmienny sposób myślenia,
zauważymy, że aktywizacja naszych szarych komórek jest nieunikniona. Nie grozi nam skostnienie,
zamknięcie się w stereotypach myślenia. Jednak
tu może pojawić się jeden problem. Skąd pozyskać
na to fundusze, przecież to kosztuje… Jednym ze
sposobów pozyskiwania środków na skonfrontowania siebie (czy swoich badań) z innymi (czy z
badaniami prowadzonymi gdzie indziej) jest program Erasmus. Wykładając czy prezentując swoje
badania na obcej nam uczelni, musimy wziąć pod
uwagę odbiorcę o – przynajmniej – nieco odmiennych oczekiwaniach od nauki, dydaktyki czy nawet
życia. Musimy więc zmienić się, swoje podejście do
tego, co dotąd robiliśmy. Czy już to nie jest „cenną
zdobyczą” udziału w tym programie?
Prof. Mieczysław Balowski
Univerzita Palackeho, Czechy

Erasmus w Kilonii
Kiedy 10 lat temu odwiedziłem po raz pierwszy
Uniwersytet im. Christiana Albrechta w Kiel, nie
było tam jeszcze dzisiejszego Instytutu Slawistyki.
W malutkim seminarium slawistycznym uczono
wtedy przede wszystkim literatury rosyjskiej. Nowy
kierownik, prof. dr Norbert Nuebler, z zamiłowania
bohemista, postanowił przekształcić kilońską slawistykę w nowoczesny ośrodek naukowy, kształcący studentów w zakresie języka i literatury rosyjskiej,
polskiej i czeskiej. Po wielu latach cierpliwej pracy i
współpracy, m. in. z polonistyką poznańską, ten
zamiar udało się zrealizować z wielkim sukcesem.
Współpraca, którą podjęliśmy ze slawistami w Kiel
nie miałaby tej siły i konsekwencji, gdyby nie ramy
nadane jej przez program Erasmus, który umożliwiał nam coroczne, wzajemne kontakty naukowe,
wykłady i projekty, a przede wszystkim wymianę
studentów. Organizowane od lat z udziałem polonistów i slawistów wspólne Dni Kilonii w Poznaniu
i Poznania w Kilonii, zaprojektowane razem z naszymi kilońskimi partnerami wspólne konferencje
naukowe mają swój początek w erasmusowych

peregrynacjach, bez których trudno byłoby sobie
wyobrazić rozwój tej współpracy.
prof. Krzysztof Trybuś
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Niemcy

Zarówno dla studenta,
jak też dla pracownika naukowego wyjazd do innego
kraju, na inną uczelnię stanowi przygodę intelektualną
i kulturową. Nie mogłam skorzystać z takiej możliwości
jako studentka (bo jeszcze nie istniał w Polsce program
LLP Erasmus), nie zdążyłam jako doktorantka, więc
wyjazd w roku akademickim 2008/2009 do Belgii potraktowałam jako szansę sprawdzenia się naukowego,
językowego i organizacyjnego. Znam slawistyki istniejące na wschodnich uniwersytetach, teraz mogłam
zapoznać się z filologicznymi programami nauczania
języka polskiego, kultury oraz historii, realizowanymi
na belgijskich studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Zaskoczeniem było dla mnie to, że studia w Belgii
można rozpoczynać bez ograniczeń wiekowych,
stąd wybory są dojrzalsze, a studenci starsi. Campus
uniwersytecki, dostęp do literatury, różnorodność
kulturowa to tylko hasła, które podczas pobytu w ramach programu Erasmus nabierają nowych znaczeń.
Trzeba maksymalnie wykorzystać pobyt. Na radość
kontemplacji ulubionego przeze mnie malarstwa flamandzkiego miałam mało czasu. Odwiedziłam jednak tamtejsze szkoły polskie/polonijne, w jednej z nich
kiedyś krótko pracowałam, obiecując sobie, że wrócę
do Brukseli. Stało się to dopiero po kilkunastu latach,
szkoda, że tak długo czekałam. Tym bardziej, że prostsze niż sadziłam, okazało się zorganizowanie wyjazdu,
szczególnie dzięki pomocy Koordynatora WFPiK oraz
wsparciu Biura Programu The Lifelong Learning Programme – Erasmus (DWZ).
Program Erasmus dał mi możliwość zainwestowania w siebie. Wymaga samodzielności wyjeżdżającego, ale to stanowi jego niewątpliwy atut.
Trochę mobilizacji i kreatywności. Warto. Polecam
każdemu!
dr Katarzyna Zagórska
Université Libre de Bruxelles, Belgia
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9. LLP-Erasmus
- praktyki studenckie

Od lipca 2007 r. weszło w życie nowe działanie
w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong
Learning Programme – Erasmus: wyjazdy studentów na praktyki zawodowe.

Ogólne zasady
wyjazdów na staże
studenckie w ramach
programu Erasmus:
1.
W programie Erasmus na praktykę studencką
można wyjechać do zagranicznej instytucji np.
przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale, urzędy, kancelarie
adwokackie itp.).
Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach
unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za
zarządzanie unijnymi programami, ani też w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
Instytucja, w której student będzie odbywać
praktykę, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus (poza Szwajcarią).

2.
Czas trwania praktyki to minimum 3 do maks. 12
miesięcy – w ramach jednego, tego samego, roku
akademickiego.

3.
Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką
się studiuje. W pewnych przypadkach będzie
ona stanowiła integralną część programu studiów
(praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała
możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji
i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).
W przypadku praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów na uczelni macierzystej,

jej zaliczenie następuje na zasadach ogólnych
danego wydziału. W przypadku praktyki nieobowiązkowej należy zadbać o jej wpisanie do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowego osiągnięcia
studenta.
W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia macierzystej uczelni
dokumentu, w którym instytucja przyjmująca
potwierdzi jej zrealizowanie.

4.
Każdy student lub doktorant UAM może wyjechać na staż w ramach programu Erasmus. Nabór
kandydatów na wyjazdy prowadzi uczelnia – na
poszczególnych wydziałach. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi na Twoim wydziale w danym roku akademickim. Złóż wymagane przez wydział dokumenty w wyznaczonym
terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną.
Po zakwalifikowaniu na wyjazd – przestrzegaj
wskazówek przekazanych przez koordynatora
uczelnianego lub wydziałowego.
Na praktykę może wyjechać również student,
który wcześniej korzystał z programu Erasmus,
wyjeżdżając na studia. I odwrotnie: po odbyciu
praktyki student może ubiegać się o wyjazd na
studia, o ile jeszcze z niego nie korzystał.

5.
Rekrutacja na wyjazdy przeprowadzana jest w roku
akademickim poprzedzającym wyjazd. Rekrutacja
odbywa się wczesną wiosną, ale dokładny termin
ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku
akademickiego skontaktować się z koordynatorem programu Erasmus na Twoim wydziale, żeby
uzyskać informacje o terminie naboru i formie
oceny kandydatów.
Podstawowym kryterium jest znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka. Aby ubiegać się
o wyjazd na praktykę Erasmusa, musisz znać język
obcy w takim stopniu, aby móc brać udział w działalności zagranicznej instytucji.
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Pewne kryteria może także określić instytucja
przyjmująca na praktyki.

6.
Po znalezieniu firmy/instytucji, która wyraża
zainteresowanie przyjęciem studenta na staż,
należy złożyć następujące dokumenty:
• List intencyjny (Letter of Intent) to pierwszy oficjalny dokument, który wysyłasz do pracodawcy,

• Porozumienie o programie praktyki (Training
Agreement) to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca
program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie
podstawą uznania i zaliczenia Twojej praktyki
przez macierzysty wydział. Porozumienie muszą
podpisać wszystkie trzy strony jeszcze przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą kopii
tego dokumentu. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą.

Jeżeli za granicą student ciężko zachoruje lub
ulegnie poważnemu wypadkowi, przysługuje
mu prawo skrócenia pobytu z powodu tzw. „siły
wyższej”, niezależnej od niego. W takiej sytuacji
student powinien natychmiast skontaktować się
z macierzystą uczelnią. W pozostałych przypadkach należy wywiązać się z terminarza odbywania
praktyki zawartego w umowie.
Przedłużenie pobytu w instytucji przyjmującej
w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko
w obrębie jednego roku akademickiego.
Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego, należy
uzyskać zgodę instytucji przyjmującej i swojej
uczelni, uzgodnić Porozumienie o programie praktyki na kolejny okres i podpisać stosowny aneks
do umowy z uczelnią macierzystą i instytucją
przyjmującą. Przedłużenie nie daje możliwości
przyznania kolejnego stypendium.

7.

9.

Zakwalifikowany student otrzymuje dofinansowanie z funduszy europejskich. Stawki stypendialne ustala UAM według kryteriów określonych
przez Agencję Narodową programu Erasmus.
O wysokości stypendium w danym roku akademickim możesz dowiedzieć się w Dziale Współpracy
z Zagranicą (erasmus@amu.edu.pl).
Zgodnie z zasadami programu Erasmus, instytucja
przyjmująca Cię na praktykę może, ale nie musi wypłacać Ci wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje odrębna umowa między studentem a przedsiębiorstwem
przyjmującym go na praktykę.

Po powrocie każdy student jest zobowiązany do
wypełnienia ankiety-sprawozdania z wyjazdu na
staż oraz dostarczenia potwierdzenia odbytych
praktyk od swojego pracodawcy.

• Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę, która
określa między innymi: czas trwania pobytu na
praktyce, wysokość stypendium, sposób jego
wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się
z uczelnią macierzystą itp.,
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8.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
Agencji Narodowej:
www.frse.org.pl
(Erasmus > Erasmus w programie UCZENIE SIĘ
PRZEZ CAŁE ŻYCIE > informacje dla studentów >
wyjazdy na praktykę).

10. Program LLP-Erasmus
dla pracowników uczelni

Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni:
1. wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich
w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
2. udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów
(uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze
mobilności.
Do udziału w programie są uprawnieni pracownicy uczelni będący obywatelami Polski, a także
osoby mające kartę stałego pobytu lub status
uchodźcy.
W celu zapewnienia możliwości wyjazdu do
uczelni partnerskiej jak największej liczbie pracowników, pierwszeństwo przy przyznawaniu
stypendiów będą mieli wykładowcy po raz pierwszy ubiegający się o wyjazd w ramach programu
LLP-Erasmus.

10.1 Wyjazdy
nauczycieli
akademickich w celu
prowadzenia zajęć
dydaktycznych
Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do
uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia
zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów
(wykładów, seminariów, warsztatów).
Wyjazdy mogą być realizowane tylko i wyłącznie
w ramach podpisanych umów bilateralnych na
danych wydziałach.
Aktualny wykaz partnerskich uczelni zagranicznych
dostępny na stronie: www.erasmus.amu.edu.pl
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Pobyt wykładowcy w uczelni partnerskiej nie może
być krótszy niż 5 dni roboczych i podczas pobytu
pracownik jest zobowiązany do przeprowadzenia
co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych.
Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus obejmują instytucje z krajów członkowskich
UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz
Turcji jako kraju kandydującego.
Grant, wypłacany w formie ryczałtu, jest przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z podróżą
i pobytem w uczelni partnerskiej. Wysokość grantu
jest uzależniona od kraju wyjazdu:
Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia,
Bułgaria, Rumunia - 600 Euro
Niemcy - 700 Euro
pozostałe kraje - 800 Euro
Osoby chcące wziąć udział w wykładach zagranicznych są zobowiązane:
• zgłosić chęć wzięcia udziału w wykładach koordynatorowi wydziałowemu programu LLP-Erasmus,
• przesłać do DWZ UAM jeden egzemplarz formularza wyjazdowego pracownika za granicę,
• ustalić planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Teaching programme), który musi
zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca,
• podpisać umowę między wykładowcą - beneficjentem a UAM. Umowę sporządza DWZ UAM.
Po powrocie, uczestnik jest zobowiązany:
• przedstawić dokument wydany przez instytucję
przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej
instytucji i zrealizowanie programu,
• przedstawić kopię biletu z zaznaczoną datą wyjazdu i powrotu oraz ceną,
• wypełnić sprawdzianie z wyjazdu w postaci ankiety on-line. Ankiety są dostępne na stronie:
ankiety.frse.org.pl/users/login
Formularz jest dostępny po zalogowaniu wymagane jest wpisanie nazwy użytkownika
i hasła (wielkość liter ma znaczenie).

10.2 Wyjazdy
monitorujące
i przygotowujące
wymianę w ramach
programu Erasmus
Wyjazdy przygotowujące wymianę powinny dotyczyć uczelni lub wydziału, z którymi UAM nie
miał do tej pory oficjalnej umowy. Przed podjęciem współpracy należy sprawdzić, czy uczelnia,
z którą nawiązywany jest kontakt, bierze udział w
programie Erasmus. Wizyty przygotowawcze nie
obejmują uczelni, z którymi umowy dwustronne
Erasmusa już zostały zawarte (czyli uczelni partnerskich). Dopuszcza się realizację wizyty przygotowawczej na wydziale, który nie był uprzednio włączony do współpracy.
Efektem realizacji wizyty przygotowawczej powinno być:
• podpisanie umowy dwustronnej przewidującej
wymianę studentów i/lub pracowników,
• udział w projekcie wielostronnym Erasmusa
mającym na celu modernizację istniejących lub
przygotowanie nowych zajęć, modułów, specjalizacji czy kierunków studiów,
• udział w przygotowywaniu oraz przeprowadzeniu kursów intensywnych – krótkich, intensywnych cyklów zajęć dydaktycznych przygotowanych dla międzynarodowej grupy studentów
przez międzynarodową grupę dydaktyków
i profesjonalistów.
Grant otrzymany przez indywidualnego nauczyciela jest przeznaczony na pokrycie kosztów
związanych z wyjazdem i pobytem na uczelni
partnerskiej.
Warunkiem przyznania grantu na wyjazd monitorujący lub przygotowujący jest pozyskanie
zgody koordynatora uczelnianego programu
Erasmus na UAM.

Pobyt pracownika UAM na uczelni partnerskiej
musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1. października i 30. września.
Pierwszeństwo przy przyznawaniu grantów na
wyjazdy monitorujące i przygotowujące wymianę
będą mieli wykładowcy i pracownicy bezpośrednio
zaangażowani w realizację programu Erasmus na
UAM.
UWAGA! Beneficjent po odbyciu wizyty monitorującej lub przygotowującej wymianę jest
zobowiązany do sporządzenia krótkiego sprawozdania z pobytu za granicą, z podkreśleniem
elementów związanych z oceną wymiany oraz
wskazaniem zasadności nawiązania lub kontynuacji współpracy z uczelnią partnerską.

10.3 Program
LLP-Erasmus dla
kadry administracyjnej
Każdy pracownik może wyjechać na tygodniowy
staż do uczelni partnerskich oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw,
by zapoznać się z pracą administracji. Celem tych
wyjazdów jest doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie,
udział w szkoleniach, work shadowing itp.
W każdym roku akademickim dziekani wydziałów
i kierownicy jednostek otrzymają określoną liczbę
miejsc do wykorzystania przez swoich pracowników.
Do udziału w programie są uprawnieni pracownicy uczelni będący obywatelami Polski, a także
osoby mające kartę stałego pobytu lub status
uchodźcy.
Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus obejmują instytucje z krajów członkowskich
UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospo-
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darczego - Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz
Turcji jako kraju kandydującego.
Każdy pracownik otrzymuje tygodniowy grant
wypłacany w euro, wysokość grantu jest uzależniona od kraju, do którego wyjeżdża stażysta:
• Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia,
Bułgaria, Rumunia - 600 euro
• Niemcy - 700 euro
• pozostałe kraje - 800 euro
(dane z roku akademickiego 2009/2010).
Osoby zakwalifikowane na staż zagraniczny są
zobowiązane:
• nawiązać kontakt z Uczelnią partnerską w której
chciałyby odbyć staż,
• ustalić datę przyjazdu (od 5 do 7 dni),
• przesłać do DWZ UAM jeden egzemplarz formularza wyjazdowego pracownika za granicę,
• ustalić planowany program stażu w zagranicznej instytucji, który musi zatwierdzić uczelnia
macierzysta i goszcząca,
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• zorganizować transport, ubezpieczenie oraz zakwaterowanie w miejscu pobytu,
• znać język angielski lub język urzędowy kraju,
w którym odbywa się staż, w stopniu komunikatywnym (DWZ zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia testów językowych).
Po powrocie uczestnik jest zobowiązany:
• przedstawić dokument wydany przez instytucję
przyjmującą, poświadczający czas pobytu w tej
instytucji i zrealizowanie programu,
• przedstawić kopię biletu z zaznaczoną datą wyjazdu i powrotu oraz ceną,
• wypełnić sprawdzianie z wyjazdu w postaci ankiety on-line. Ankiety są dostępne na stronie:
http://ankiety.frse.org.pl/users/login
Formularz jest dostępny po zalogowaniu się - wymagane jest wpisanie nazwy
użytkownika i hasła (wielkość liter ma znaczenie).

Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia

11. Dodatkowe
informacje

11.1 Przydatne
adresy internetowe
Strona Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (program Erasmus):
http://www.erasmus.amu.edu.pl
Strona Erasmus Student Network UAM:
http://uam.esn.pl/
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
Agencja Narodowa Programu Erasmus,
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa:
http://www.erasmus.org.pl
Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
http://www.msz.gov.pl
Strona Komisji Europejskiej ds. programu
LLP-Erasmus:
http://europa.eu.int/comm/programmes/Erasmus/erasmus/students_en.html
Platforma wymiany opinii o zagranicznych
uczelniach:
http://www.erasmuse.pl/
Portal praktyk studenckich w Wielkiej Brytanii:
http://www.placement-uk.com

38

11.2 Kalendarium
działań w programie
Erasmus:
• październik–grudzień:
akcja informacyjna na temat programu Erasmus,
zawieranie umów na rok następny;
• styczeń–marzec:
kwalifikacja studentów na następny rok akademicki, ustalanie Learning Agreement;
• kwiecień–maj:
wysyłanie Application Form do uczelni zagranicznych;
• czerwiec:
organizowane przez UAM kursy doskonalące
język dla stypendystów Erasmusa;
• lipiec–wrzesień:
przygotowanie do wyjazdów, stały kontakt
z zagraniczną uczelnią partnerską.

Notatki
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Erasmus Student Network
jest ogólnoeuropejską organizacją studencką,
której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich,
w tym zwłaszcza programu Erasmus.
Czym się zajmujemy :
• inicjowaniem i wspieraniem działań sprzyjających studenckiej
wymianie stypendialnej w ramach programu Erasmus
• wsparciem i pomocą dla studentów zagranicznych studiujących na UAM
• organizowaniem wycieczek, imprez i spotkań integracyjnych
• współpracą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
• współpracą w zakresie projektów i imprez ogólnopolskich

Jeśli chcesz poznać ludzi
z różnych zakątków Europy
Jeśli chcesz doskonalić
swoje kompetencje językowe,
DOŁĄCZ DO NAS
Zajrzyj na :

http://uam.esn.pl

