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E R A S M U S +  
Edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo 

wyższe, edukacja dorosłych, młodzież 
 

AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 

Mobilność 
edukacyjna  

(wyjazdy w celach 
edukacyjnych) 

 Współpraca na rzecz 
innowacji i dobrych 

praktyk 

Wsparcie dla reform  
w obszarze edukacji 
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E R A S M U S +  
Szkolnictwo wyższe 

Akcje zarządzane przez narodowe agencje 

AKCJA 1 AKCJA 2 

Projekty mobilności: 
a) z krajami programu 

b) z krajami partnerskimi  

Partnerstwa strategiczne 

Szkolnictwo wyższe 
Akcje zarządzane przez Komisję Europejską (Agencję Wykonawczą EACEA) 

AKCJA 1 AKCJA 2 

Projekty „Wspólne studia magisterskie 
Erasmus Mundus” 

 
Instrument gwarancji pożyczek studenckich 

 Sojusze na rzecz wiedzy 
 

Budowanie potencjału w szkolnictwie 
wyższym (w krajach partnerskich) 
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Jean Monnet 



Kraje programu i kraje partnerskie 

Kraje programu 

28 członków UE oraz Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia, była 
jugosłowiańska republika 
Macedonii, Turcja 

Kraje partnerskie 
Pozostałe kraje świata 
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MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

 

Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1  

Wyjazdy pracowników 



Wyjazdy nauczycieli akademickich do szkół wyższych, z którymi 

ich uczelnia (wydział) ma podpisane umowy, w celu prowadzenia 

zajęć dydaktycznych. 

 

A także:  

Przyjazdy specjalistów z przedsiębiorstw, instytucji lub 

organizacji – na zaproszenie uczelni, których celem jest 

prowadzenie zajęć dla studentów.  

 

Indywidualny program mobilności – zatwierdzony przed wyjazdem 

 

Wyjazdy do krajów programu: 2 dni – 2 miesiące 

Wyjazdy do krajów partnerskich: 5 dni – 2 miesiące 
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Wyjazdy dydaktyczne 

pracowników 



Wyjazdy pracowników różnych jednostek uczelnianych 
do instytucji (w tym uczelni), organizacji lub 
przedsiębiorstw za granicą na szkolenia. 
 
Indywidualny program mobilności – zatwierdzony przed 
wyjazdem 
 
Wyjazdy do krajów programu: 2 dni – 2 miesiące 
 
Wyjazdy do krajów partnerskich: 5 dni – 2 miesiące 
(tylko na uczelnie) 
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Wyjazdy szkoleniowe 

pracowników 



Środki z programu Erasmus+ -  
przeznaczone na dofinansowanie podróży i utrzymania  
za granicą.  
 
Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju 
docelowego, a także od roku, w którym odbywa się wyjazd.  

Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej 
uczelni macierzystej, a pracownicy przedsiębiorstw –  
z uczelni zapraszającej. 
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Warunki finansowe wyjazdów 



PROJEKTY WIELOSTRONNE 

 

 

Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1. i 2.  



PROJEKTY WIELOSTRONNE 
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PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

 

 

Szkolnictwo Wyższe, Akcja 2.  



Co to za projekty? 

  międzyinstytucjonalne, międzynarodowe  

 

 

  strategiczne znaczenie (dla instytucji) 

 

 

  cel: tworzenie i wdrażanie innowacyjnych  

    rozwiązań  

 

 

  wpływ na szkolnictwo wyższe –  

    w krajach programu 

 

partnerstwa 

strategiczne 

na rzecz 

innowacji 

w szkolnictwie 

wyższym 



Projekt - odpowiedzią na potrzeby 
 

 Analiza 

potrzeb 

Analiza potrzeb 

grupy docelowej 

– wyniki  

we wniosku 

Odpowiedź  

na potrzeby 

wszystkich 

organizacji 

uczestniczących 

Odpowiedź na 

potrzeby 

społeczeństwa 

(kraj programu, 

region, Europa) 

Trwałość 



Priorytety i cele partnerstw 

strategicznych 

 Partnerstwa strategiczne –  

 projekty dla szkolnictwa wyższego w krajach programu 

  

 Partnerstwo strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego musi być 

spójne z celami i priorytetami określonymi dla partnerstw 

strategicznych.  

 Projekt musi być spójny z min. jednym priorytetem spośród: 

• priorytetów horyzontalnych 

• priorytetów dla szkolnictwa wyższego 

 

• Priorytety krajowe (w Polsce dla szkolnictwa wyższego nie są wyznaczone) 



 

  

Skład konsorcjum 

PL 

DE 

RO 

Minimum 
3 kraje 

programu 

Brak 
górnego 

limitu liczby 
organizacji* 

Uczelnie – 
z Kartą 
ECHE 

Partnerzy 
stowarzy-

szeni 

Kraj 
partnerski – 
tylko jeśli  
b. dobrze 

uzasadniony 

*Ale środki na zarządzanie 

maks. Dla 10 instytucji 



Typowe rezultaty projektów  

w sektorze szkolnictwa wyższego 

 Nowe programy kształcenia – specjalizacje, przedmioty, moduły;  

 Zmodernizowane programy kształcenia; 

 Innowacyjne metody nauczania; 

 Innowacyjne materiały dydaktyczne; 

 Narzędzia ICT do wykorzystania w nauczaniu  

(e-learning); 

 Przewodniki, guidelines, metodologie. 

 



Rezultaty pracy intelektualnej –  

kilka ważnych uwag 

 Rezultat to nie działanie,  

musi być to coś trwałego, namacalnego 

 Substantial in quality and quantity  

 Muszą mieć potencjał do szerokiego upowszechniania (nie mogą 

być tworzone tylko na potrzeby organizacji realizujących projekt) 

 Wysoka jakość 

 Innowacyjność  

 Trwałość (będą wykorzystywane po zakończeniu projektu) 



Czas trwania:  
od 24 do 36 miesięcy 

Dofinansowanie:  
maks. 12 500 euro/mies. 

maks. 450 000 euro 
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Zasady finansowania partnerstw 



Na co można otrzymać 

dofinansowanie?  

Zarządzanie projektem i jego wdrażanie 

Międzynarodowe spotkania projektowe 

Rezultaty pracy intelektualnej 

Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy 

intelektualnej 

Podroż, wsparcie indywidualne i językowe 

podczas działań związanych z uczeniem się, 

nauczaniem, szkoleniami 

Koszty nadzwyczajne 

Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami 

Kalkulowane 

w oparciu  

o stawki 

ryczałtowe 

Kalkulowane  

w oparciu  

o koszty 

rzeczywiste 



 Udział w programach (kursach) intensywnych – 

prowadzenie zajęć (od 1 dnia do 2 miesięcy) 

 Udział w krótkoterminowych szkoleniach dla pracowników 

(od 3 dni do 2 miesięcy) 

 Długoterminowe wyjazdy w celu prowadzenia zajęć  

lub w celach szkoleniowych  (od 2 do 12 miesięcy) 

 Udział w międzynarodowych spotkaniach projektowych 

 

Wyjazdy zagraniczne pracowników 

uczelni w partnerstwach 

strategicznych 



Termin składania wniosków – raz w roku (marzec) 

 

Wniosek elektroniczny  

Informacje o wnioskowaniu - na stronie Narodowej Agencji: 

http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/  

 
Załączniki: 

Oświadczenie prawnego przedstawiciela 

Harmonogram – tabela Gannta (Excel) 

Pełnomocnictwa od partnerów (Mandates) 

 

Pytania należy kierować  

do Narodowej Agencji Programu Erasmus+: 

Zespół Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa 

wyższego: 

he2@erasmusplus.org.pl 

http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/
http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/
http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/
http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/
http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/
http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/
mailto:he2@erasmusplus.org.pl
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Liczba złożonych
wniosków

Liczba
dofinansowanych
projektów

Partnerstwa strategiczne w sektorze 

szkolnictwa wyższego - STATYSTYKI 



Jakie projekty PS zostały już 

dofinansowane przez polską NA? 

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-

2/informacje-o-projektach/  
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Jakie projekty PS zostały już 

dofinansowane we wszystkich 

krajach programu? 

 

Więcej informacji o projektach i ich rezultatach  

można znaleźć na Platformie rezultatów projektów 

Erasmus+: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/ 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY 

 

 

Szkolnictwo Wyższe, Akcja 2.  

Knowledge Alliances  



SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY 

CELE: 

 Wspieranie innowacyjności na uczelniach  

i w biznesie → nowe metody kształcenia i uczenia się 

 Wspieranie przedsiębiorczości → kompetencje  

i postawy 

 Przepływ wiedzy między uczelniami a biznesem → 

wymiana know-how, wspólne tworzenie nowych 

rozwiązań 

UCZELNIA 

BIZNES 



Min. 6 organizacji z co najmniej  
3 krajów programu, w tym:  

2 uczelnie, 2 przedsiębiorstwa 

Dofinansowanie:  
maks. 700 000 € – 24 mies. 

maks. 1 000 000 € - 36 mies. 

Czas trwania:  
24 lub 36 miesięcy 
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Zasady finansowania sojuszy 



SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY 

Na co przewidziano dofinansowanie?  

Kategorie budżetowe 

 Wsparcie na realizację projektu  

(stawki jednostkowe na podst. liczby osób zaangażowanych  

w projekt) 

 Mobilność międzynarodowa  

 Podróż 

 Wsparcie indywidualne 



Pytania należy kierować  

do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury  

i Sektora Audiowizualnego (EACEA)  

Knowledge Alliances –  

EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu 

Terminy składania wniosków – raz w roku (luty) 

Wniosek elektroniczny,  

Instrukcje i wskazówki dostępne na stronie  

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

mailto:EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu
mailto:EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu
mailto:EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu
mailto:EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu
mailto:EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en


BUDOWANIE POTENCJAŁU  

W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM  

(W KRAJACH PARTNERSKICH) 

Szkolnictwo Wyższe, Akcja 2.  

Capacity Building in HE  



WSPARCIE KRAJÓW PROGRAMU 

DLA KRAJÓW PARTNERSKICH 

Kraje 

programu 

= dawcy 

Kraje 

partnerskie* 

= biorcy 

Dobre 

praktyki 

Były Tempus 



WSPARCIE KRAJÓW PROGRAMU 

DLA KRAJÓW PARTNERSKICH 

w zakresie 

• poprawy jakości, adekwatności, 
równości dostępu, planowania, 
zarządzania uczelnią  

w zakresie 

• wspierania modernizacji, dostępności  
i umiędzynarodowienia  
szkolnictwa wyższego 



DOKĄD PRZENOSIMY DOBRE PRAKTYKI? 

Kraje parnterskie 
sąsiadujące z UE 

Zachodnie 
Bałkany 

Kraje 
Partnerstwa 
Wschodniego 

Kraje południowego 
regionu Morza 
Śródziemnego 

Rosja  

 [w granicach 
terytorium 

uznanego przez 
prawo 

międzynarodowe] 

Inne kraje partnerskie  

Afryka, 
Karaiby, 
Pacyfik 

Azja 

Azja Cen-
tralna 

Ameryka 
Łacińska 

Iran, Irak, 
Jemen 

RPA 



TYPY PROJEKTÓW 

Oddziałują  
na instytucje Oddziałują  

na systemy 

Projekty 
wspólne Projekty 

strukturalne 

wymagany udział 
ministerstwa ds. 

szkolnictwa 
wyższego Uczelnie 



Czas trwania:  
24 lub 36 miesięcy 

Dofinansowanie:  
min. 500 000 euro 

 maks. 1 000 000 euro 
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Zasady finansowania projektów CBHE 
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Korzyści dla pracowników uczelni 

Współpraca z uczelniami i innymi instytucjami  

w krajach partnerskich z wybranych regionów świata 

 

Możliwość wyjazdów do krajów partnerskich (spotkania 

projektowe, bieżąca współpraca) 

 

 



Pytania należy kierować  

do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury  

i Sektora Audiowizualnego (EACEA)  

Capacity Building for HE–  

EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu 

Termin składania wniosków – raz w roku (luty) 

Wniosek elektroniczny,  

Instrukcje i wskazówki dostępne na stronie  

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

mailto:EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2018_en


WSPÓLNE STUDIA MAGISTERSKIE 

ERASMUS MUNDUS 

Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna 



CZYM SĄ WSPÓLNE STUDIA MAGISTERSKIE ERASMUS MUNDUS? 

Międzynarodowy zintegrowany 

program wspólnego kształcenia  

 

Program kształcenia zintegrowany 

na wszystkich poziomach: 

dydaktycznym, organizacyjnym  

i finansowym 

 

 

 



SKŁAD PARTNERSTWA 

Minimalny skład: uczelnie z trzech różnych 

krajów programu 

 

Dodatkowo: każda organizacja publiczna lub 

prywatna, ustanowiona w kraju programu lub 

kraju partnerskim. 

WARTOŚĆ DODANA! 



CZAS TRWANIA I DOFINANSOWANIE 

Czas trwania:  
od 4 do 6 lat  

(cztery nabory studentów) 

Dofinansowanie:  
średnie 2 700 000 EUR  

(rok 2016) 



ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA  

I UCZESTNICY 

Ścieżka kształcenia obejmuje co 

najmniej dwie uczelnie z krajów 

programu. 

 

Uczestnicy: 

• studenci posiadający stypendia (w tym 

dodatkowe stypendia dla 

priorytetowych krajów świata) 

• studenci sami finansujący studia 

• zaproszeni wykładowcy (8 tygodni) 

 

 



• Prowadzenie zajęć na własnej uczelni dla bardzo dobrych 

studentów z całego świata 

 

• Prowadzenie zajęć na uczelni zagranicznej, będącej 

partnerem w konsorcjum, dla tychże studentów. 

 

• Udział w prestiżowym projekcie 

 

 

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW 

UCZELNI 



• Uczelnie muszą prowadzić kształcenie na studiach 

drugiego stopnia i posiadać kartę ECHE. 

• Wniosek musi zawierać w pełni opracowany program 

wspólnych studiów. 

• Każdy program kształcenia, na podstawie którego 

stworzono program wspólnych studiów, musi posiadać 

akredytację w danym kraju programu. 

• Wspólne studia muszą prowadzić do uzyskania wspólnego 

dyplomu (a jeśli to niemożliwe, wielu dyplomów). 

 

 

WAŻNE 



Pytania należy kierować  

do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury  

i Sektora Audiowizualnego (EACEA)  

Joint Master Degrees  

EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu 

Termin składania wniosków – raz w roku (luty) 

Wniosek elektroniczny,  

Instrukcje i wskazówki dostępne na stronie  

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

mailto:EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-study-and-volunteering-in-another-country/joint-master-degrees_en


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 

 
Małgorzata Członkowska-Naumiuk 

 
malgorzata.czlonkowska@frse.org.pl 

 


