Dla chcącego nie ma nic
trudnego
Erazm z Rotterdamu
Program Erasmus rozpoczął się w 1987 roku
jako program wymiany studentów. Mimo że
jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych
latach, główną ideą pozostaje rozwijanie
międzynarodowej współpracy między
uczelniami.
Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia
holenderskiego filozofa i teologa, humanisty,
Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Erazm, jak
inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w
wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a
jego poglądy na edukację przesycone były
głębokim humanizmem.

Program Erasmus+ umożliwia
wyjazdy studentów na
zagraniczne uczelnie na część
studiów i praktykę.

 Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym

programie.

 W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE (28), 3 kraje Europejskiego

Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Turcja i Była
Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Studenci mogą otrzymać
dofinansowanie UE jako wkład w ich
koszty podróży i utrzymania
ponoszone w czasie studiów lub
praktyki za granicą. Kwoty te są
określane przez Narodowe Agencje
Programu Erasmus+.
Stawki miesięcznego stypendium na
wyjazd w ramach Programu
Erasmus+ oraz z dofinansowaniem
programu PO WER w roku
akademickim 2017/2018:

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w
ramach Programu Erasmus+ zawiera Karta Studenta Erasmusa.

 Każdy student i absolwent wyjeżdżający na stypendium Programu Erasmus+ zobowiązany

jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (np. Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie kosztów
leczenia o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju niebędącego członkiem
UE) ważnego na terenie kraju w którym będzie przebywać.

 Każdy wyjeżdżający student i absolwent ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie

ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w
organizacji przyjmującej oraz zna zakres tego ubezpieczenia.

 Stypendysta zobowiązuje się przekazać do Biura Współpracy z Zagranicą kopii dowodu

ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w
organizacji przyjmującej.

 Biuro Współpracy z Zagranicą zaleca wykupienie przez Uczestnika dodatkowego

ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji
medycznych bądź transportu do Polski oraz ubezpieczenia OC.

 Wsparcie Językowe Online/Online

Linguistic Support (OLS) to fantastyczne
narzędzie udostępnione przez Komisję
Europejską uczestnikom mobilności w
ramach programu Erasmus+, a służące do
oceny ich kompetencji językowych i
doskonalenia znajomości języków obcych
w formie testów biegłości językowej i
kursów językowych online. Skorzystanie
z OLS jest bezpłatne.

