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Kiedy odbywa 
się rekrutacja?  

Rekrutację na wyjazdy studenckie ogłaszamy 2 razy
do roku, najczęściej w marcu i we wrześniu. 
Zachęcamy jednak do kontaktu z nami wcześniej w
celu ustalenia oczekiwań i dopasowania oferty do
konkretnego wyjażdzającego/wyjeżdzającej. 

Dokąd mogę wyjechać?

W programie Erasmus+ uczestniczy 27 krajów Unii
Europejskiej oraz Wielka Brytania, Wyspy Owcze,
Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
Republika Macedonii Północnej, Republika Turcji i
Republika Serbii, Angora, Monaco, Watykan oraz San
Marino. Nowością w programie jest to, że uczelnia
może przeznaczyć 20% budżetu Erasmusa+ na
wyjazdy do krajów niestowarzyszonych z
programem. 



Na jak długo 
mogę wyjechać?

wyjazdu na zagraniczne, wakacyjne praktyki trwające
minimum 2 miesiące;
wyjazdu do uczelni partnerskiej na semestr na
studia; 
wyjazdu krótkoterminowego (5-30 dni) połączonego
z mobilnością wirtualną. 

Studenci UŁa oraz świeżo upieczeni absolwenci mogą
skorzystać z: 

Łączny czas przebywania studenta na różnych typach
wyjazdów Erasmusa+ nie może przekroczyć 12 miesięcy. 

 
Jakie są kryteria rekrutacji na

wyjazd w ramach programu
Erasmus+?

 

poziom motywacji do udziału w programie;
poziom biegłości językowej do realizacji mobilności; 
średnia ocen z danego cyklu studiów;
poziom wiedzy o wybranych przez kandydata
organizacjach przyjmujących.

Studenci podczas rekrutacji są oceniani w czterech
kategoriach:

.



Czy mogę przedłużyć swój
pobyt na uczelni partnerskiej?

Tak, jednak tylko w przypadku, gdy mobilność odbywa
się w semestrze jesiennym i student nie wykorzystał
jeszcze w całości swojego erasmusowego kapitału
mobilności (12 miesięcy). Można przedłużyć pobyt na
uczelni partnerskiej w ramach jednego roku
akademickiego składając odpowiedni wniosek nie
później niż do 15.12. danego roku akademickiego.
 

Pochodzę z kraju spoza UE,
czy mogę wziąć udział w

programie? 

Tak. Student oficjalnie zarejestrowany na kierunku
studiów prowadzącym do otrzymania tytułu
licencjata lub magistra ma możliwość wyjechać w
ramach programu Erasmus+ bez względu na
obywatelstwo. 



Z jakimi uczelniami UŁa 
ma podpisane umowy?

Co roku uaktualniana jest lista szkół wyższych, z
którymi UŁa podpisała umowy dotyczące realizacji
wyjazdów studenckich na studia:
https://www.lazarski.pl/pl/wspolpraca/erasmus/
studenci-wyjezdzajacy/studia/lista-uczelni-
partnerskich. Chcemy by mobilności były jak
najbardziej dopasowane pod konkretnego studenta i
dlatego jesteśmy także otwarci na propozycje od osób
zainteresowanych programem Erasmus+. Zawsze
możemy podpisać nowe umowy! Kompletną listę szkół
wyższych, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa+
można znaleźć wpisująć w wyszukiwarkę "Higher
education institutions holding an ECHE".

 

Gdzie można pojechać na
praktyki?

Informacje o możliwościach dotyczących praktyk i staży
można np. odnaleźć na https://erasmusintern.org
lub zapytać swoich Wydziałowych Koordynatorów
Programu Erasmus+. Duże znaczenie ma w tym
przypadku, samodzielne poszukiwanie firmy
przyjmującej. 

https://www.lazarski.pl/pl/wspolpraca/erasmus/studenci-wyjezdzajacy/studia/lista-uczelni-partnerskich
https://erasmusintern.org/


Czy od razu dostanę pełną
kwotę dofinansowania?

Przed wyjazdem realizujemy płatność zaliczkową w
wysokości 80% całości należnego stypendium. Po
rozliczeniu z mobilności i dostarczeniu wszystkich
niezbędnych dokumentów (np. wykazu ocen z uczelni
przyjmującej, potwierdzenia długości pobytu i 
 syllabusów), przekazujemy kolejne 20% całości
należnego grantu.

 

Ilu jest kandydatów 
na jedno miejsce?

Informacje te znane są dopiero po zamknięciu
rekrutacji na dany rok akademicki oraz po
otrzymaniu przez Uczelnię Łazarskiego decyzji w
sprawie dofinansowania wyjazdów na stypendia
Erasmusa+. 



Czy jako student studiów
niestacjonarnych mogę 

ubiegać się o wyjazd?

Tak, studenci niestacjonarni są uprawnieni do ubiegania
się o wyjazdy Erasmusa+.

Czy muszę się ubezpieczyć?

Tak, zakup ubezpieczenia jest konieczny. Musi ono
obejmować OC, NNW oraz pokrywać koszty
repatriacji. Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ) nie jest wystarczającym
zabezpieczeniem uczestników podczas mobilności w
ramach Programu. W przypadku wyjazdu do krajów
z poza UE, w których karta EKUZ nie ma
zastosowania student zobowiązany jest wykupić we
własnym zakresie ubezpieczenie zdrowotne na
okres realizacji studiów/praktyki w instytucji
przyjmującej. Uczestnikom Programu posiadającym
polskie obywatelstwo rekomendowana jest także
rejestracja w serwisie „Odyseusz” prowadzonym
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 



Czy podczas wyjazdu muszę
zdawać egzaminy na Uczelni

Łazarskiego?

Nie, należy to robić będąc na wymianie w uczelni
partnerskiej. Zdanie egzaminu lub zaliczenie
przedmiotu w formie obowiązującej w uczelni
przyjmującej jest niezbędne do zaliczenia przedmiotów
w UŁa i uzyskania punktów ECTS.

 

Czy w trakcie stypendium
mogę przybywać na urlopie

dziekańskim?

Nie. W trakcie pobytu na studiach lub na praktykach
w ramach programu Erasmus+, student nie może
przebywać na urlopie dziekańskim, ani być
urlopowany (np. być na urlopie zdrowotnym).



Czy mogę wyjechać podczas
semestru dyplomowego?

W przypadku studentów starających się o wyjazd na
ostatnim roku studiów stosuje się zapis, który mówi o
tym, że wyjazd na studia/praktykę nie powinien
kolidować z terminowym zakończeniem studiów.
Decyzję podejmuje w tym przypadku Wydziałowy
Koordynator Programu Erasmus+. 

 

Czy mogę wyjechać 
mając warunek?

Aby wziąć udział w wymianie Erasmusa+ trzeba
bezwarunkowo mieć zaliczony cały pierwszy rok studiów
na studiach I stopnia i cały pierwszy semestr na studiach
II stopnia na miesiąc przed wyjazdem. W przypadku
warunków z wyższych semestrów/lat niezbędna jest
konsultacja z wydziałowym Koordynatorem Programu
Erasmus+.



Czy muszę zdawać 
test językowy?

Tak. Z obowiązku tego zwolnieni są jedynie native
speakerzy danego języka. Znajomość np.
angielskiego/hiszpańskiego/francuskiego/niemieckiego
sprawdzana jest online na platformie EU Academy
(narzędzie Komisji Europejskiej). 

 

Czy można jechać na
pierwszym roku studiów?

Kryteria formalne obowiązujące studentów w
ramach programu Erasmus+ mówią o tym, że
student w momencie wyjazdu musi być co najmniej
na drugim roku studiów pierwszego stopnia. Osoby
uprawnione do wyjazdu: wszyscy studenci UŁa
(zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich),
którzy w momencie wyjazdu będą co najmniej
na II roku studiów I stopnia. Możliwość odbywania
praktyk dotyczy także absolwentów uczelni, jednak
rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku
studiów a od obrony do zakończenia
mobilności może upłynąć max. 12 miesięcy.



Jakie dokumenty są potrzebne
przed i po wyjeździe?

Czy słuchacze studiów podyplomowych
mogą ubiegać się o wyjazd Erasmusa+?

Niestety nie. 

Przed wyjazdem koniecznie jest przesłanie
oświadczenie o numerze konta bankowego,
formularzu z danymi osobowymi, Learning Agreement z
wybranymi przedmiotami na uczelni partnerskiej lub z
informacjami o realizowanym stażu/praktykach, Letter
of Acceptance z uczelni/firmy przyjmującej, skanu
ubezpieczenia, wyniku językowego testu
poziomującego z EU Academy, potwierdzenia zapłaty
czesnego oraz deklaracji RODO. 
Po wyjeździe prosimy o dostarczenie Learning
Agreement after the Mobility i dokument zawierający
dokładne daty mobilności oraz wypełnienie ankiety EU
Survey. W przypadku studiów konieczny jest także
wykaz ocen i sylabusy wybranych przedmiotów. 
Ze względu na to, że lista dokumentów może być
aktualizowana, zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej, gdzie widnieje zbiór najnowszych
dokumentów:
https://www.lazarski.pl/pl/wspolpraca/erasmus/
studenci-wyjezdzajacy/

https://www.lazarski.pl/pl/wspolpraca/erasmus/studenci-wyjezdzajacy/


Kto wybiera przedmioty na
uczelni partnerskiej?

Student będąc w kontakcie z wydziałowym
Koordynatorem Programu Erasmus+ wybiera
przedmioty, które najlepiej pasują do jego siatki
studiów oraz zainteresowań naukowych.
 

Czy przedmioty muszą 
się pokrywać?

Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze uda się wybrać
przedmioty, które będą idealnie pokrywały się z
siatką studiów na UŁa. Dlatego nie muszą one
pokrywać się w 100%. Ważne jest także podążanie
za zainteresowaniami własnymi, w ramach swojego
kierunku studiów. W razie niepewności co do
wyboru odpowiednich przedmiotów, wydziałowy
Koordynator Programu Erasmus+ służy pomocą. 



Czy mogę zaliczyć język obcy
lub WF podczas wymiany?

Tak, oczywiście. Warto jednak najpierw skonsultować
swój wybór z Wydziałowym Koordynatorem Programu
Erasmus+. Trzeba również pamiętać, by język obcy lub
WF nie były głównymi przedmiotami mobilności.

 

Do kogo zwrócić się po pomoc
przy wyborze przedmiotów?

Skarbnicą wiedzy w tym temacie jest Koordynator
Wydziałowy Programu Erasmus+, który pomoże w
wyborze odpowiednich  przedmiotów i doradzi w
przypadku wszelkich niepewności:
https://www.lazarski.pl/pl/wspolpraca/erasmu
s/kontakt/

https://www.lazarski.pl/pl/wspolpraca/erasmus/kontakt/


Czy będę miał/a zaliczony okres
studiów zrealizowany w uczelni

partnerskiej lub/i praktyki
zrealizowane w zagranicznej firmie?

Tak. Dla każdej osoby zostanie uzgodniony (przez
wyjazdem) indywidualny program studiów do
zrealizowania w uczelni partnerskiej lub/i program
obowiązkowych praktyk do zrealizowania w
zagranicznej firmie (Learning Agreement Agreement).

 Ile punktów ECTS lub 
ile przedmiotów muszę 

zrealizować w ciągu semestru 
na zagranicznej uczelni?

30 punktów ECTS standardowo. Kwestią
drugorzędną jest liczba przedmiotów.
Interesuje nas bardziej czy są to przedmioty
związane z kierunkiem studiów. Mogą
być również takie, których nasza uczelnia wcale nie
oferuje a są z obszaru związanego np. ze
specjalnością. 



Czy mogę zmienić/dodać
przedmioty w trakcie

wyjazdu?

Czasem okazuje się, że np. dwa wybrane przedmioty na
uczelni partnerskiej odbywają się tym tym samym czasie
na aktualnym planie zajęć lub jakiś przedmiot w ogóle nie
ruszy, bądź pojawią się inne, losowe problemy. W takich
sytuacjach istnieje możliwość zmiany lub dodania
przedmiotów już w trakcie pobytu. Zmian trzeba dokonać
bez zbędnej zwłoki po konsultacji z Wydziałowym
Koordynatorem Programu Erasmus+.

Co się stanie, jeśli nie zaliczę
przedmiotu/przedmiotów

podczas mobilności?

Wszystko zależy od ilości punktów ECTS, które przywiezie
się z uczelni partnerskiej. W sytuacji, gdy do przywiezienia
kompletu brakuje tylko kilku punktów, może zostać
wyznaczony przedmiot do poprawy w zamian za ten
niezdany. Jednak jeśli przywiezie się o wiele mniej punktów
ECTS, może dojść do niezaliczenia semestru i konieczności
zwrotu kwoty dofinansowania.
 



Jaka jest wysokość grantu?

Wysokość grantu uzależniona jest od kraju
docelowego i tego czy student/absolwent wyjeżdża na
studia czy praktyki i wynosi od 450 do 700 EUR za
miesiąc. 
Student może także otrzymać dodatkową kwotę jako
"osoba z mniejszymi szansami" oraz za "green travel". 
Do tego może dochodzić także tzw. „kieszonkowe”
dobrowolnie wypłacane przez firmę przyjmującą
studentów na praktyki.
Więcej informacji o wysokości grantów Erasmusa+:
www.lazarski.pl/pl/wspolpraca/erasmus/studenc
i-wyjezdzajacy/ lub
www.erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/
2022/08/10/7q7lxs/2022-ka131-zasady-alokacji-
aktualizacja.pdf

 

Czy trzeba mieć konto w Euro?

Grant Erasmusa+ wypłacany jest w EUR. Aby uniknąć
kosztów prowizji i przewalutowania, zalecamy
posiadanie rachunku walutowego w EUR. Większość
banków oferuje taką usługę bezpłatnie. Posiadanie
konta w euro nie jest jednak konieczne. 

https://www.lazarski.pl/pl/wspolpraca/erasmus/studenci-wyjezdzajacy/
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/08/10/7q7lxs/2022-ka131-zasady-alokacji-aktualizacja.pdf


Czy jest możliwe przyznanie
stypendium osobie, która już była na

stypendium Erasmusa+?

Tak, jeśli łączny czas pobytu na wszystkich rodzajach
stypendiów Erasmusa+ nie przekracza 12 miesięcy
(360 dni). Kandydaci na wyjazdy sami decydują, w jaki
sposób "rozłożyć" kapitał mobilności na danym stopniu
studiów: przykładowo można go wykorzystać na 10-
miesięczne studia i 2-miesięczną praktykę (łącznie 12
miesięcy), lub 4-miesięczne studia, 3-
miesięczną praktykę i ponowne, 5-miesieczne studia
(łącznie 12 miesięcy).
 

 Czy stypendium Erasmusa+ pokrywa
wszystkie koszty?

Nie. Na wyjazd student powinien przeznaczyć także
środki, które normalnie wydaje na utrzymanie, np.
pieniądze otrzymywane od rodziców, stypendia
(naukowe, socjalne), pensję z pracy czy kredyt
studencki. Trudno jest podać dokładną kwotę
pieniędzy, którą student będzie musiał wziąć ze sobą,
gdyż zależy to od wielu czynników: indywidualnych
potrzeb, kwoty przyznanego stypendium Erasmusa+,
kraju docelowego, kosztów związanych z biletem i
zakwaterowaniem itp..



Czy w czasie pobytu za granicą
student ma nadal wypłacanie
stypendia naukowe i socjalne?

Tak, oczywiście, gdyż osoba wyjeżdżająca dalej posiada
status studenta i wszystkie prawa i obowiązki z tym
związane. 

 

Jeśli wyjadę na semestr do
zagranicznej uczelni partnerskiej czy
będę musiał(a) płacić czesne w UŁa?

Tak. Podczas pobytu w uczelni partnerskiej student
jest zobowiązany do uiszczania czesnego za studia w
Uczelni Łazarskiego. Osoba, która wyjeżdża na
studia w ramach programu Erasmus+ musi posiadać
status studenta UŁa. 



Czy za studia za granicą trzeba będzie
dodatkowo zapłacić?

Nie. Zgodnie z zasadami programu Erasmus+, uczelnia
partnerska nie pobiera czesnego za studia.

 

Co to jest dodatek dla „osób z
mniejszymi szansami”?

Studenci, którzy będą spełniać kryteria ujęte w
definicji „osób z mniejszymi szansami” (z
niepełnosprawnościami lub/i środowisk uboższych)
będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 EUR na
miesiąc (zagraniczne studia / praktyki) bądź 100-150
EUR jednorazowo na wyjazd w przypadku
mobilności krótkoterminowych. Dodatkowo, w/w
studenci otrzymają także ryczałt na koszty podróży w
przypadku wyjazdów krótkoterminowych.



Co to jest "green travel"?

Choć studenci nie otrzymują ryczałtu na koszty
podróży do krajów programu, są uprawnieni do
uzyskania 50 EUR z tytułu spełnienia wymogów
związanych z „green travel”: za zrezygnowanie z
samolotu na rzecz np. autobusu, pociągu, roweru,
wspólnego korzystania z samochodu. W związku z
wydłużeniem czasu takiej podróży, studenci uzyskują
stypendium na koszty utrzymania do max. 4
dodatkowych dni.

 
Jak dobrze należy znać język kraju,

do którego się wyjeżdża?

W przypadku wyjazdów do uczelni partnerskiej,
student powinien znać język
angielski/hiszpański/francuski/niemiecki, etc. w
stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach.
Należy pamiętać, iż będzie trzeba zdawać egzaminy
w języku obcym. W przypadku praktyk student
powinien posługiwać się językiem obcym w stopniu
umożliwiającym swobodną komunikację. Jeśli
student wyjeżdża do np. Szwecji czy Hiszpanii i nie
zna języka kraju docelowego a studia/praktyki
odbywają się w języku angielski, to w ramach EU
Academy oferujemy językowe kursy online.



Czy mogę pracować podczas wyjazdu
na studia ?

Jeśli praca nie koliduje ze studiami, to jest jak
najbardziej dopuszczalna.

 

Jakie są korzyści z wyjazdu?

zdobycie grantu Erasmusa+;
nauczenie się czegoś nowego;
poprawienie znajomość języków obcych;
zwiedzanie ciekawych miejsc np. w całej Europie;
poznanie nowego kręgu kulturowego;
zwiększenie swoich szans na rynku pracy;
poprawienie swoich umiejętności rozwiązywania
bieżących problemów;
rozwijanie swoich zainteresowań;
zdobycie interdyscyplinarnych umiejętności;
możliwość wejścia w dorosłość;
międzynarodowe przyjaźnie.



Gdzie można uzyskać informacje o
możliwościach zakwaterowania za

granicą?

W przypadku wyjazdu do uczelni partnerskiej można
najczęściej skorzystać z akademików. Jeśli chodzi o
wyjazd na praktyki, student może skorzystać z oferty
i pomocy instytucji przyjmującej. Jeżeli takie
rozwiązanie nie jest możliwe, student powinien
zorganizować zakwaterowanie we własnym zakresie
np. kontaktując się z komórką Erasmus Student Network
w kraju docelowym.

 

Gdzie można uzyskać więcej
informacji o programie Erasmus+?

Więcej informacji dotyczących programu Erasmus+
można odszukać na:

erasmusplus.org.pl
erasmusintern.org
www.esn.pl/pl

 

http://erasmusplus.org.pl/
http://erasmusintern.org/
http://www.esn.pl/pl


Zdjęcia osób, które powróciły
z wyjazdów w ramach
programu Erasmus+:  

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami
studentów Uczelni Łazarskiego:

Burhan Can Kilicarslan,
semestr w University of

Ljubljana, Słowenia



Konstantin Bogdanov, staż absolwencki w
firmie Schlundt Transport GmbH, Wiesloch,

Niemcy

Laman Hasanova, semestr w Hochschule
Düsseldorf University of Applied Sciences,

Niemcy



Matylda Berus, rok akademicki w 
KU Leuven, Belgia  

Kateryna Bedrychuk, semestr w Université
Sorbonne Paris Nord, Francja 



Aliaksandra Hramovich i Alisa Khotseva,
praktyki w DG Digital Consulting, 

Verrières-le-Buisson, Francja 

Jeśli mają Państwo pytania
zapraszamy do kontaktu:

 
 

Sekcja Programów
Międzynarodowych

Sektor D, III piętro, pokój 307 
Tel. +48 22 54 35 365 

 

ERASMUS.OUTGOING@LAZARSKI.EDU.PL


