
                                                                                

                                                               

                

 

 
Chcesz studiować  za granicą? 

Oto co trzeba zrobić krok po kroku 
 

1. Do 5 marca 2022 zostanie wybrana grupa studentów, którzy w roku akademickim 
2022/23 wyjadą do wybranego kraju w ramach programu Erasmus+. 
 
KTO MOŻE WYJECHAĆ: 
  
O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich, 
magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. 
 

2. Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma 
podpisane umowy 

międzyinstytucjonalne na rok 2022/2023. Wykaz umów KA131 biorących udział w 
najbliższej rekrutacji jest dostępny na stronie: 
https://ug.edu.pl/wspolpraca_ug/wymiana_akademicka/erasmus_2021-2027 

 
3. O wyjazd nie mogą ubiegać się: 

• Studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę 
wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I i II poziomie 
studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich; 

• Studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich 
oraz ostatniego roku studiów III stopnia; 

• Studenci, którzy w poprzednich latach bez podania ważnej przyczyny zrezygnowali 
z wyjazdu po zakończonym procesie nominacji do uczelni partnerskich (sytuacje nie 
uznane jako działanie siły wyższej); 

• Studenci posiadający dług kredytowy ECTS; 

 
 

4. Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą 
realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą 
zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy 
studentów wszystkich wydziałów UG. 
  
 

5. Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia lub 
na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie 
w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd 
w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich 
wydziałów UG.      
       
 

https://ug.edu.pl/wspolpraca_ug/wymiana_akademicka/erasmus_2021-2027


                                                                                

                                                               

                

 
 

6. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić 
do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich 
jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim. 
 

7. W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby 
wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów 
do pracy dyplomowej).  

8. Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów 
adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie 
Studiów(Learning Agreement ). 
 

9. Dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej:  
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów 
programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodat-
kowe wsparcie socjalne odpowiadające kwocie około 250/m-c €. Student może otrzy-
mać dodatkowe wsparcie  socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w 
którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia 
ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię za-
świadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do protokołu.  
 Uwaga: Brak kopii decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego przy formularzu 
kandydata, który w Formularzy Stypendysty zaznaczył, że „otrzymuje stypendium so-
cjalne”, będzie powodował automatyczne zakwalifikowanie go jako stypendysty bez do-
datku. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność załączników.  
 

10. Dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami:  
Osoby z niepełnosprawnościami, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą 
otrzymać  na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe 
wsparcie odpowiadające  kwocie 250 €./m-c. Pierwszym warunkiem otrzymania 
wsparcia jest deklaracja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Deklaracja 
odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Stypendysty na 
etapie rekrutacji.  

11. Kwestię płatności za studia studenta studiów zaocznych wytypowanego na wyjazd 
ERASMUS+ rozstrzyga Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia za pośrednictwem 
Dziekana wydziału. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                

                                                               

                

Od 1 lutego  2022 rozpoczynamy proces rekrutacji! 

 
Zapraszamy od 1 lutego 2022 do przesyłania  formularzy podań wyjazdowych 
  
Etapy rekrutacji krok po kroku: 
 
1 lutego- 25 lutego - wybór uczelni zagranicznej i wysłanie formularza wyjazdowego, 
który będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału - zakładka Erasmus. 
https://wns.ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj_wns/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus/akt
ualnosci 
Formularze należy wysyłać jedynie na niżej podany adres do Koordynatorki 
wydziałowej Magdaleny Sawicz: 
 
wns.international@ug.edu.pl; temat emaila: REKRUTACJA ERASMUS+ 
 
W pierwszym tygodniu  marca - rozmowa kwalifikacyjna 

Terminy rozmów są ostateczne i niezmienne. Wzięcie udziału w rozmowie jest 
obowiązkowym etapem rekrutacji! 

Jeśli macie certyfikaty językowe, prosimy o przygotowanie na rozmowę celem weryfikacji 
biegłości znajomości językowej. 
  
Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus+: 

1. Aktualne studia na jednym z  kierunków WNS; 

2. Średnia ocen ze studiów (w przypadku I-go roku - semestr); 

3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej; 

4. Pozytywna ocena aktywności społecznej kandydata, potwierdzonej w rozmowie –  (koła 
naukowe, wolontariat, itp.); 

5. Deklaracja wspieranie programu Erasmus + podczas wyjazdu i po powrocie do kraju. 

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych skontaktuje się z Wami Biuro Wymiany Zagranicznej 
Erasmus w Rektoracie. 
UWAGA:  
Studenci Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 
przed złożeniem wniosku proszeni są o kontakt z dr Klaudią Nowicką. 
 
Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić pod jego opieką formularza  
Learning Agreement(uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni 
goszczącej) i uzyskać na nim podpisy : Koordynatora Wydziałowego 
oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału. 
Wybór przedmiotów realizowanych podczas wymiany Erasmus+ zatwierdza Z-ca 
Dyrektora ds. Dydaktycznych na danym kierunku. 
 
 
 
 

https://wns.ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj_wns/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus/aktualnosci
https://wns.ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj_wns/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus/aktualnosci
mailto:wns.international@ug.edu.pl


                                                                                

                                                               

                

Program w "LA" musi zakładać zdobycie 30 kredytów ECTS na semestr lub 60 
na rok. 
Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records  (spis 
dotychczasowych zaliczeń i egzaminów), który należy wypełnić samodzielnie 
i przedłożyć do potwierdzenia w dziekanacie/instytucie.  

 
 

• Kwoty miesięcznych stypendiów  
Stawki określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ obowiązujące w umo-
wie finansowej KA-131 2021, według poszczególnych grup krajów docelowych:  
 

 
 
Kraje programu należące do danej grupy 

 
Miesięczna
 staw
ka 
stypendium E+ 

Dodatek 
Socjalny (dawny PO 
WER)/ dodatek dla 
osób z niepełnospraw-
nością 

Grupa   1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichten-
stein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, 

520 € 
 
 
250 €/m-c Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 
500 € 

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika 
Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowa-
cja, Słowenia, Turcja, Węgry 

 
450 € 

 

• Postanowienia dodatkowe dotyczące warunków finansowania mobilności w 
ramach 

Umowy finansowej KA131 

 

W przypadku posiadania niedostatecznych środków w ramach umowy finansowej KA131 
na sfinansowanie wszystkich zatwierdzonych w protokołach mobilności w pełnym pla-
nowanym czasie, UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. Oznacza to, że 
przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu 
ulega dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie 
semestr mobilności. W ten sposób kandydaci z dołu list głównych nie są skreślani, a uczel-
nia zachowuje pełną liczbę mobilności, wynikającą z wszystkich protokołów. W drugiej 
kolejności skróceniu ulega czas semestralnego finansowania mobilności (np. z mak-
symalnie 5 do 4 miesięcy). Uprzejmie prosimy, aby kandydaci przystępujący do rekrutacji 
byli poinformowani o takiej ewentualności. 

 
 

Z pozdrowieniami  
Magdalena Sawicz 

  
  



                                                                                

                                                               

                

  
 

 


