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Erasmus+ w Narodowej Agencji

� Erasmus+: Edukacja Szkolna (dawniej Comenius)

� Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe (dawniej Leonardo da 
Vinci)

� Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (dawniej Erasmus)

� Erasmus+: Edukacja dorosłych (dawniej Grundtvig)

� Erasmus+: Młodzież (dawniej „Młodzież w działaniu”)



Wybrane cele ilościowe programu

� 2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub szkolić się za 
granicą;  450 tys. spośród nich odbędzie staże;

� 800 tys.  nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników 
szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić 
się za granicą;

� 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia 
magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych;

� 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji 
szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i 
przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na utworzenie 25 tys. partnerstw
strategicznych, które promować mają wymianę doświadczeń i powiązania z 
rynkiem pracy.



Uczestnicy programu Erasmus+

A. Kraje uczestniczące w programie (Programme Countries)
• 28 państw członkowskich UE
• Islandia, Liechtenstein, Norwegia
• Szwajcaria
• Turcja
• Była republika Jugosławii Macedonia

B. Kraje partnerskie (Partner Countries)
a. Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony)
Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja

b. Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)



(KA1) wyjazdy w celach 
edukacyjnych

• Wyjazdy kadry,  nauczycieli, 
szkoleniowców (obecne VETPRO)  

• Wyjazdy studentów uczelni
wyższych oraz uczniów - osób 
kształcących się zawodowo (obecne 
IVT)

• Wolontariat i wymiany młodzieży

(KA2) Współpraca na rzecz 
innowacji i dobrych praktyk

• Partnerstwa strategiczne 
pomiędzy instytucjami 
edukacyjnymi, szkoleniowymi, 
młodzieżowymi i innymi 
właściwymi podmiotami

• Współpraca na dużą skalę
między instytucjami 
edukacyjnymi i szkoleniowymi a 
sektorem prywatnym Sojusze 
na rzecz wiedzy,   Sojusze na 
rzecz umiejętności (Knowledge
Alliances & Sector Skills 
Alliances) oraz Capacity Building

• Platformy IT

(KA3) Wsparcie dla reform 
w obszarze edukacji

• Otwarta metoda
koordynowania 

• Narzędzia: waloryzacja i 
wykonanie

• Procedury dialogu z 
interesariuszami, krajami spoza 
UE i organizacjami 
międzynarodowymi

3 Główne typy akcji



Changing lives. Opening minds.

SZKOLNICTWO WYŻSZE
KA1 wyjazdy w celach edukacyjnych



SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 – KA1

Działania wymienione w „Przewodniku programu”:

• Mobilność studentów i pracowników uczelni (Mobility for learners and 
staff) (credit mobility). Narodowe agencje programu Erasmus+ 
(zdecentralizowane)

• Wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees); udział w 
innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia 
z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i 
utrzymania podczas pobytu w innym kraju (degree mobility).  EACEA 
(scentralizowane)

• System gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu zrealizowania 
studiów drugiego stopnia za granicą i zdobycia dyplomu ich ukończenia 
(Master Degree Mobility) (degree mobility). Europejski Bank Inwestycyjny 
(scentralizowane)



SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 – KA1
Mobilność studentów i pracowników

Rodzaje mobilności:
� Wyjazdy studentów

• Na studia (3-12 miesięcy);
• Na praktykę (2-12 miesięcy), w tym wyjazdy absolwentów -

rekrutacja na ostatnim roku studiów.

� Wyjazdy pracowników (od 2 dni do 2 miesięcy)
• W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów 

zagranicznej uczelni partnerskiej (oraz przyjazdy specjalistów z 
zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla 
studentów polskich uczelni);

• W celach szkoleniowych.

Termin składania wniosków do NA - 17.03.2014



Wysokość dofinansowania: studenci

Kraje należące do danej grupy Studia (€/m-c)* Praktyka (€/m-c)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, 
Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria,
Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 * 600

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, 
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, 
Turcja

400 * 500

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300 * 400

* Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - dodatkowo 200 euro miesięcznie –
Uwaga!  Tylko przy wyjazdach na studia!  



SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 – KA1
Wyjazdy studentów - nowości 

Możliwość wielokrotnych wyjazdów
• Do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej 

12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów;
• Teoretycznie jedna osoba może spędzić 36 miesięcy za granicą 

w ramach credit mobility (12 miesięcy x 3 cykle studiów).

Wyjazdy nowych absolwentów na praktyki
• W przeciągu12 miesięcy od zakończenia studiów;
• Rekrutacja na ostatnim roku studiów.

Mobilność „międzynarodowa” z wybranymi 
krajami partnerskimi (opóźniony start)



Wysokość dofinansowania: pracownicy

Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium w 
euro przy wyjazdach trwających 

nie dłużej niż 14 dni*

Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, 
Wielka Brytania

130

Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, 
Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, 
Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, 
Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, 
Portugalia, Słowacja

100

Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80

*W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 
70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-stu dni.



SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 2 – KA2

• Partnerstwa strategiczne (Transnational Strategic Partnerships) 
Narodowe Agencje programu Erasmus+ (zdecentralizowane)
termin składania wniosków 30.04.2014

• Sojusze na rzecz wiedzy (Knowlegde Alliances) Sojusze na rzecz 
umiejętności (Skills Alliances) EACEA (scentralizowane)
termin składania wniosków 03.04.2014



SZKOLNICTWO WYŻSZE – KA 2
Sojusze na rzecz wiedzy

Współpraca i innowacyjność: badania-szkolnictwo wyższe-biznes

- opracowanie innowacyjnych technik nauczania, uczenia się i 
zarządzania

- aktywizowanie uczniów, studentów i kadry firm do zdobywania 
kompetencji w zakresie przedsiębiorczości

- wzmocnienie przepływu informacji i wiedzy
- wspieranie współpracy szkolnictwa wyższego z firmami prywatnymi

Przewidywany wpływ/rezultaty
- wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze szkolnictwa 

wyższego i w sektorze prywatnym;
- wspieranie nowych rozwiązań w zakresie współpracy między 

szkolnictwem wyższym a sektorem prywatnym.



KSZTAŁCENIE ZAWODOWE –
Sojusze na rzecz umiejętności

Założenia
• ocena wymaganych umiejętności dla danego sektora
• zbliżenie ośrodków szkolenia zawodowego z rynkiem pracy
• gwarancja jakości programów zawodowych i zapewnienie 

przejrzystości kwalifikacji
• wywarcie trwałego wpływu na edukacje zawodową i szkolnictwo 

zorientowane wokół sektora ekonomicznego
• stworzenie innowacyjnych metod w szkolnictwie zawodowym
• usprawnienie przepływu informacji między interesariuszami
• promowanie uczenia się w miejscu pracy (work based learning)



Akcja 3 – wsparcie dla reform

• Uaktualnianie wiedzy na temat edukacji, szkolenia i młodzieży, 
badania o postępach w osiąganiu celów ET 2020;

• Planowanie/ przewidywanie potrzeb i rozwoju UE w zakresie 
edukacji, szkolenia i młodzieży;

• Dalszy rozwój narzędzi zapewniających czytelność systemów i 
ułatwiających uznawalność (EQF, ECTS, ECVET, EQUAVET, Europass, 
Youthpass)

• Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

• Dialog z interesariuszami i promocja programu



Dziękuję za uwagę i zapraszam na 
www.frse.org.pl

www.erasmusplus.org.pl

24.01.2014


