
www.erasmusplus.org.pl

Tu zaczyna się
nowe doświadczenie

Realizuj z nami 
projekty międzynarodowe

www.eacea.ec.europa.eu

www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

he@erasmusplus.org.pl

he2@erasmusplus.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+  
i Europejskiego Korpusu Solidarności
www.erasmusplus.org.pl 
kontakt@erasmusplus.org.pl

Instytucje szkolnictwa wyższego mogą realizować 
trzy rodzaje projektów:
– Moduły „Jean Monnet”: krótkie moduły edukacyjne 

w zakresie studiów nad UE. Każdy moduł to 40 godzin 
dydaktycznych w jednym roku akademickim. Moduły 
mogą mieć charakter interdyscyplinarny lub koncentrować 
się na jednej dziedzinie studiów nad UE,

– Katedry „Jean Monnet”: grant dla indywidualnych profesorów 
specjalizujących się w studiach nad UE, finansujący 90 godzin 
dydaktycznych kształcenia na rok akademicki, 

– Centra doskonałości „Jean Monnet”: miejsce skupiające 
wysoko wykwalifikowanych ekspertów z obszaru studiów 
nad UE, upowszechniających swoją wiedzę w społeczeństwie.

Erasmus+ 2021-2027
Zmienia życie, otwiera umysły
Program wspiera realizację priorytetów i działań  
określonych w: europejskim obszarze edukacji, Planie działania 
w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz Europejskim programie 
na rzecz umiejętności. 
Pomaga wcielić w życie Europejski filar praw socjalnych,  
wdraża strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 
i rozwija europejski wymiar sportu.
Oferuje możliwości mobilności i współpracy w zakresie 
szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, 
edukacji dorosłych i edukacji szkolnej (w tym wczesnej edukacji 
i opieki nad dzieckiem), młodzieży oraz kadry sportowej.
Kładzie silny nacisk na włączanie społeczne, transformację 
ekologiczną i cyfrową, a także na propagowanie uczestnictwa 
młodych ludzi w życiu demokratycznym.

DZiałania Jean Monnet

FRSE.fb

ErasmusPolska

@ErasmusPlus_PL

Uczelnie oraz instytucje działające na rzecz szkolnictwa 
wyższego mogą realizować projekty prowadzące 
do systemowych rozwiązań w europejskim szkolnictwie 
wyższym, mające potencjał do wdrożenia w krajach 
nieobjętych projektem. Projekty skoncentrowane 
na obszarach tematycznych mających kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności, rozwoju gospodarczego 
i społecznego UE. Projekty trwające 2, 3 lub 4 lata z budżetem 
w wysokości od 1 do 4 mln euro powinny doprowadzić 
do systemowych zmian w wielu krajach programu. 

Partnerstwa na rZecZ innowacJi

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EMJM)
Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus to programy 
kształcenia, które są oferowane przez 
konsorcjum uczelni zlokalizowanych 
w trzech różnych krajach, a ścieżka 
studiowania przewiduje realizację 
studiów w co najmniej dwóch 
krajach. Potwierdzeniem zdobycia 
kwalifikacji powinien być wspólny 
dylom.

Działania w zakresie opracowywania 
studiów Erasmus Mundus (EMDM)
Konsorcja, które nie są jeszcze 
gotowe na uruchomienie Wspólnych 
studiów magisterskich Erasmus Mundus mogą ubiegać 
się o dofinansowanie na projekt, którego celem jest 
opracowanie programu takich studiów.

Stypendia dla studentów na realizację wspólnych studiów 
magisterskich Erasmus Mundus
Studenci z każdego kraju na świecie mogą wnioskować 
o przyjęcie na Wspólne studia magisterskie Erasmus 
Mundus. Wnioski składa się bezpośrednio do konsorcjum 
uczelni prowadzących wspólne studia. Najlepsi studenci 
mają szanse na otrzymanie stypendium.

wspólne studia magisterskie 
erasMus MunDus

erasmus Mundus 
to znakomita forma  

promocji uczelni  
w świecie

erasmus+ to droga  

do wyższego poziomu 

umiędzynarodowienia

DZiałania centralne wdrażane przez eacea w Brukseli 
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nowe, elastyczne

formaty mobilności

dla wszystkich

Szczegółowe informacje dotyczące 
zasad funkcjonowania programu 
Erasmus+ znajdują się na stronach 
Narodowej Agencji i stronach uczelni.

Mocniejsze 

sojusze 

europejskich 

uniwersytetów

– studia i praktyka za granicą,
– odkrywanie nowych kultur,
– nabywanie nowych umiejętności, 

i kompetencji,
– odkrywanie talentów,
– nauka języków obcych.

Korzyści  
z udziału w programie:

wnioskodawca 
• uczelnia posiadająca 

Kartę Erasmusa (ECHE)*
• konsorcjum uczelni

czas trwania projektu 
• 26 miesięcy 

Kraj, do którego można 
wyjechać 
• kraje, w których znajdują 

się uczelnie/instytucje, 
z którymi polska uczelnia 
podpisała umowę 
dwustronną 

Budżet projektu 
• każda uczelnia będzie mieć 

przyznawany indywidualny 
budżet 

uczestnik mobilności
• student, absolwent (o ile 

mobilność jest realizowana 
tuż po zakończeniu studiów)

• pracownik uczelni 
(nauczyciel akademicki, inny 
pracownik) 

wnioskodawca 
• uczelnie posiadające Kartę Erasmusa
• instytucje, organizacje oraz przedsiębiorstwa 

współpracujące z uczelniami

czas trwania projektu 
• 1–3 lata 

Partnerstwo 
• mogą tworzyć organizacje ze wszystkich krajów,  

o ile ich udział jest uzasadniony 

Budżet
• od 100 tys. do 400 tys. euro

Międzynarodowe projekty współpracy, które opierają się na 
wielostronnych partnerstwach, głównie między instytucjami 
szkolnictwa wyższego z krajów uczestniczących w programie 
i kwalifikujących się krajów partnerskich.

Erasmus+ umożliwia organizacjom z kwalifikujących się krajów 
partnerskich (przede wszystkim instytucjom szkolnictwa 
wyższego) rozwój współpracy poprzez działania, które:
– podnoszą jakość szkolnictwa wyższego i lepiej dopasowują 

je do potrzeb rynku pracy i rozwoju społecznego,
– podnoszą poziom umiejętności w instytucjach szkolnictwa 

wyższego poprzez stosowanie nowych programów nauczania,
– usprawniają zdolności w zakresie zarządzania i zwiększają 

możliwości innowacji, a także wspierają umiędzynarodowienie 
instytucji szkolnictwa wyższego,

– wspierają modernizację ich systemów szkolnictwa wyższego,
– sprzyjają integracji i współpracy regionalnej 

w różnych regionach świata.

Sojusze zawierane w celu wzmocnienia potencjału 
dydaktycznego i badawczego uczelni, podniesienia poziomu 
umiędzynarodowienia, indywidualizowania kształcenia, 
wspierania europejskich wartości i tożsamości europejskiej. 
Ich celem jest zrewolucjonizowanie europejskiego szkolnictwa 
wyższego pod względem jakości i konkurencyjności.

Partnerstwa:
– obejmują wszelkiego rodzaju instytucje szkolnictwa 

wyższego o szerokim zakresie geograficznym w Europie,
– opierają się na wspólnie opracowanej długoterminowej 

strategii kładącej nacisk na: zrównoważony charakter, 
dążenie do doskonałości i wartości europejskie,

– oferują programy nauczania dostosowane do studentów, 
realizowane przy współpracy różnych uczelni, gdzie 
zróżnicowana społeczność studentów mogłaby tworzyć 
własne programy i korzystać z mobilności na każdym 
etapie studiów,

– działają w oparciu o podejście zorientowane na 
wyzwania, w ramach którego studenci, kadra akademicka 
i partnerzy zewnętrzni mogą podejmować współpracę 

w interdyscyplinarnych zespołach, aby rozwiązywać 
największe problemy, z jakimi mierzy się dziś Europa.

akcja 1 – MoBilność eDuKacyJna

PrograMy KsZtałcenia, stuDia, BaDaniaPoPrawa KoMPetencJi stuDentów 
i PracowniKów ucZelni

wDrażanie innowacJi, 
wyMiana DoBrych PraKtyK

akcja 2 – Partnerstwa wsPółPracy 
współpraca organizacji i instytucji

BuDowanie PotencJału 
w sZKolnictwie wyżsZyM

uniwersytety euroPeJsKie

e-mail (1):  he@erasmusplus.org.pl e-mail (2):  he2@erasmusplus.org.plwww.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

Dowiedz się, czym 
jest europejska Karta 

studenta i erasmus+app  
– erasmusapp.eu

• pracownik zagranicznego 
przedsiębiorstwa 
prowadzący zajęcia 
na polskiej uczelni 

czas trwania mobilności 
• dla studentów: od 5 

do 30 dni przy mobilności 
krótkoterminowej,  
od 2 do 12/24 miesięcy 
przy mobilności 
długoterminowej

• dla pracowników:  
od 2 do 60 dni

• dla specjalistów 
z przedsiębiorstw:  
od 1 do 60 dni

* ECHE ( Erasmus Charter for Higher 
Education) określa ogólne ramy 
jakości działań, jakie instytucja 
szkolnictwa wyższego może 
przeprowadzić w ramach programu 
Erasmus+.

DZiałania centralne wdrażane przez eacea w Brukseli 


