
 
Erasmus+ 

                          Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  

„Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius    

i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. 

Erasmus Mundus i Tempus). Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji 

działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania 

nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), 

program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na 

zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W swoich 

założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się 

przez całe życie”. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach 

edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) 

uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw 

pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  

na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.                                                                                       

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań: 

• Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych), 

• Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, 

• Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji. 

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport. 

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – akcja 1 „Mobilność”  

                 Dla studenta Erasmus+ pojawi się możliwość zagranicznego wyjazdu w ramach każdego cyklu 

kształcenia; student będzie mógł wyjechać na studia lub na praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 

12 miesięcy na studiach pierwszego (licencjat/inżynier), drugiego (magister) i trzeciego stopnia (doktorat). 

Do 12-miesięcznego okresu pobytu za granicą będą jednak wliczane wyjazdy zrealizowane już  w latach 

2007-2013, czyli w Erasmusie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.  

Możliwości wyjazdowe dla pracowników uczelni : wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz 

wyjazdy szkoleniowe.  

W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów: 

• Programme countries – kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, 

Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia 

• Partner countries – kraje partnerskie: Szwajcaria, kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 

regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz 

Rosja 

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

 


