Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede
wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. Celem Erasmusa jest
podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez
rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności
studentów i pracowników szkół wyższych.
Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program
wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna
idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa
Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z
Rotterdamu (1466-1536).
Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu "Uczenie się przez całe
życie" (The Lifelong Learning Programme - LLP Erasmus), nowego programu Unii
Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata
2007-2013.
Program Erasmus oferuje studentom:


wyjazdy na część studiów (SM - Student Mobility) - od 3 do 12 miesięcy w trakcie
tego samego roku akademickiego;



wyjazdy na praktyki do instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich (SP Student Placements) - od 3 do 12 miesięcy w trakcie tego samego roku
akademickiego;

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:


kraje Unii Europejskiej,



3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
Szwajcaria



kraj kandydujący: Turcja.

Zasady wyjazdów na studia za granicę:


Na stadia z programu Erasmus można wyjechać tylko raz!



Pobyt za granicą nie powinien trwać krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy
w obrębie jednego - tego samego roku akademickiego.



Wyjeżdżając na stypendium, studenci zwolnieni są z opłat za studia i egzaminy w
uczelni zagranicznej. Pobyt na za granicą nie zwalnia jednak studenta do opłacania
czesnego w uczelni macierzystej (jeśli dotyczy).



Podczas studiów w uczelni zagranicznej studenci realizują indywidualny program
studiów uzgodniony wcześniej z Dziekanem. Program studiów zapisany jest w
dokumencie „Porozumienie o programie zajęć" (Learning Agrement)>>



Wyjeżdżając na stypendium nie można być na urlopie dziekańskim!
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rozpowszechnionych, można ubiegać się o udział w intensywnym kurcie językowym
Erasmusa (EILC) organizowanym w tym kraju. Za udział w tego typu kursach nie są
pobierane opłaty


Studenci niepełnosprawni, mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie



Na czas pobytu za granicą studenci mogą otrzymać stypendium z programu
Erasmus. Stypendium to jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych
kosztów związanych z pobytem za granicą! Decydując się na wyjazd należy mieć
świadomość zwiększonych kosztów życia i koniecznie mieć zapewnione środki
finansowe na czas pobytu na studiach w uczelni zagranicznej.

Bardzo ważne:
Zakwalifikowanie się na stypendium nie jest równoznaczne z otrzymaniem grantu! Grant
jest przyznawany na podstawie ilości uzyskanych podczas rekrutacji punktów. Może się
zdarzyć, iż nie wszyscy studenci otrzymają grant. Wtedy również mogą wziąć udział w
stypendium - student Erasmusa bez grantu.
Aby ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus, należy:


być studentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,



być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu
licencjata, magistra, inżyniera,



mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich).

Regulamin rekrutacji
Szczegółowe informacje na temat Programu Erasmus znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.erasmus.org.pl/
Giełda informacji studentów Erasmusa:
http://www.erasmus.org.pl/gielda-informacji-studentow-erasmusa
Erasmus Policy Statement
Uczelniane zasady finansowania
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