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Dokąd można wyjechać? 

Nauczyciel akademicki szuka możliwości spośród
tygodni szkoleniowych i wybiera wyjazd w dogodnym dla
siebie terminie i miejscu. Wyjazd rozwijający, dla
przykładu, kompetencje dydaktyczne i metodyczne,
umiejętności prezentacyjne, językowe, techniczne, w
zakresie zarządzania stresem lub czasem, dotyczące
asertywności czy kreatywności, itp.                               
 Link do wyszukiwania możliwości:
http://staffmobility.eu/staff-week-search
Nauczyciel samodzielnie wybiera instytucję przyjmującą
(np. spośród naszych uczelni partnerskich w ramach
Erasmus+) w celu prowadzenia tam zajęć (min. 8 godzin
dydaktycznych w tygodniu roboczym).

Wyjazd nauczyciela akademickiego w ramach
erasmusowego STA lub STA+STT może się odbyć się na

następujących zasadach: 

Na jak długo można
wyjechać?

Dokładamy starań, by jak najwięcej osób skorzystało z
wyjazdu Erasmusa+ dlatego przyjęliśmy zasadę, że
mobilność może trwać minimum 2, a maksimum 5 dni
roboczych oraz od 2. do 4. dni są przeznaczone na
podróż do i z miejsca, w którym odbywają się zajęcia
dydaktyczne/szkolenie (w zależności od zastosowanego
środka komunikacji). 

http://staffmobility.eu/staff-week-search


Jaka jest wysokość grantu?

Wysokość grantu uzależniona jest od kraju docelowego i
wynosi od 140 do 180 EUR za dzień. 

Czy koszty podróży także
są dofinansowane?

odległości od miejsca mobilności (według kalkulatora
odległości stosowanego w programie Erasmus+:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-
and-tools/distance-calculator) oraz
tego czy jest to podróż standardowa (czyli samolotem)
czy też ekologicznymi środkami komunikacji
(autobusem, pociągiem, rowerem, wspólna podróż
osób na tej samej trasie i w tym samym celu
samochodem jednego ze współpasażerów). 

Tak, otrzymają Państwo ryczałt na podróż, którego
wysokość zależy od: 

Mogą Państwo liczyć na od 180 do 530 EUR za podróż
plus dodatek za podróż ekologiczną wynoszący od 30 do
80 EUR. 



Co jeśli wybrany Research
Staff Week jest płatny? 

W niektórych przypadkach konieczne jest uiszczenie
registration fee w uczelni przyjmującej. W takim wypadku,
Uczelnia Łazarskiego sfinansuje dany tydzień szkoleniowy
do kwoty 400 EUR. 

Czy konieczne jest zbieranie
faktur i rachunków?

Otrzymają Państwo ryczał na pobyt oraz na podróż, więc
to od Państwa zależy jaki np. standard hotelu jest
adekwatny do Państwa potrzeb, czy jaki środek transportu
Państwo preferują. Jednak konieczne jest przedstawienie
nam np. boarding passes w przypadku podróży samolotem
lub biletów na pociąg czy paragonów ze stacji benzynowej.
Ma to potwierdzać fakt odbycia podróży, a nie rozliczać z
rzeczywistych kosztów podróży.  



Czy trzeba mieć konto w
euro? 

Grant wypłacany jest w euro i w większości krajów, do
których podróżują nasi pracownicy, oficjalną walutą jest
także euro. Aby nie stracić na przewalutowaniu, korzystne
jest więc założenie konta w euro. Większość banków
oferuje taką usługę bezpłatnie. Posiadanie konta w euro
nie jest jednak konieczne.  

Czy jest możliwe przyznanie
stypendium osobie, która już

była na stypendium
Erasmusa+?

Tak, choć w przypadku uzyskania jednakowej liczby
punktów pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy będą
miały osoby po raz pierwszy aplikujące o wyjazd
Erasmusa+.



Czy pracownik zatrudniony
na umowie cywilnoprawnej

może pojechać? 

Tak, oczywiście. O wyjazdy w ramach Programu mogą
ubiegać się pracownicy Uczelni Łazarskiego zatrudnieni
co najmniej rok na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilno-prawnej, ważnej w dniu wnioskowania o
przyjęcie do udziału w Programie oraz w trakcie jego
realizacji. 

Jak dobrze należy znać język
kraju, do którego się

wyjeżdża?

Jeśli wyjeżdżają Państwo np. do Danii czy Hiszpanii i nie
znają języka kraju docelowego, to nie szkodzi, gdyż
ważne jest w jakim języku prowadzi się zajęcia lub w
jakim języku odbywa się szkolenie. W większości
przypadków osoba wyjeżdżająca powinna posługiwać się
językiem angielskim w stopniu umożliwiającym
swobodną komunikację. Proszę pamiętać, że możliwy
jest także wyjazd na intensywny kurs językowy (już od
poziomu A1) przeznaczony dla nauczycieli akademickich. 



Czy mogę pojechać przed
weekendem poprzedzającym
mobilność i wrócić kilka dni

po zajęciach/szkoleniu?  

czas trwania mobilności (2-5 dni);
dni podróży (2-4 dni);
czas trwania przerwy (liczba dni). 

Tak, oczywiście. Warto poznać kulturę kraju, do
którego się wyjeżdża i maksymalnie skorzystać z
pobytu tam. Należy jednak pamiętać, że te dodatkowe
dni nie będą finansowane z funduszy Erasmusa+.
Sekcja Programów Międzynarodowych poprosi
Państwa o następujące informacje: 

 Czy na czas wyjazdu
Erasmusa+ mam brać urlop?  

Nie. W pełni wspieramy mobilności nauczycieli
akademickich uczelni, gdyż wyjazdy pracownicze są
uznawane za istotny element osiągnięć
zawodowych. Gdyby jednak chcieli Państwo po
zajęciach/szkoleniu pozostać w kraju przyjmującym
kilka dni dłużej, to wówczas należy zgłosić to
przełożonemu i na te dni wystąpić o urlop. 



Do kiedy i gdzie aplikować?  

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w
"Zasadach udziału w programie Erasmus+ w
zakresie wyjazdów nauczycieli akademickich" na
dany rok akademicki oraz w "Regulaminie mobilności
edukacyjnych nauczycieli akademickich Uczelni
Łazarskiego w ramach programu Erasmus+".

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. Uczestnikom Programu
posiadającym polskie obywatelstwo
rekomendowana jest także rejestracja w serwisie
„Odyseusz” prowadzonym przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. 



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

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami kadry
Uczelni Łazarskiego:

 
"Wyjazd wpisał się w International Week
organizowany przez uniwersytet przyjmujący. Z tego
względu możliwe było przestawienie Uczelni
Łazarskiego nie tylko studentom, zainteresowanym
udziałem w programie Erasmus+, lecz także szerszej
grupie wykładowców akademickich z wieku krajów."  

"Wybrałam szkolenie „Data Analysis” w Instituto
Politecnico do Cavado e do Ave w Barcelos w
Portugalii. Kurs wzbogacił mnie nie tylko o nową
wiedzę na temat AI, ale przede wszystkim o nowe
umiejętności praktyczne, które chciałabym rozwijać
w przyszłości także wśród naszych studentów. Mogę
przyznać, że kurs spełnił moje oczekiwania
zawodowe, ale i towarzyskie."

"Możliwość odbycia mobilności w ramach programu
Erasmus+ była doskonałą okazją do poznania
odmiennej, od polskiej, kultury i kuchni oraz, co
najważniejsze, podniesienia kompetencji
językowych."



"Podczas wyjazdu przeprowadziłam wykłady, które
stały się zaczynem do dyskusji na temat
transformacji gospodarczej Polski i Hiszpanii oraz
perspektyw ich długookresowego rozwoju w
kontekście transformacji klimatycznej,
przyśpieszonej toczącą się wojną w Ukrainie i
koniecznością szybszego odejścia od wykorzystania
paliw kopalnych importowanych z Rosji." 

"Cały wyjazd oceniam jako bardzo inspirujący i
pozwalający na zdobycie nowych informacji i
doświadczeń."

"Mieliśmy okazje również zobaczyć studentów po
Graduacji, których głowy przyozdobione były
wieńcami z kwiatów – wędrowali ulicami miasta z
rodziną i przyjaciółmi." 

"Otrzymałam też osobiste cenne doświadczenie
zanurzenia się w innej kulturze i podejściu do
nauczania, i naprawdę wierzę, że doświadczenie,
które otrzymałam, sprawi dobre efekty na moją
pracę oraz działalność na macierzystej uczelni,
Uczelni Łazarskiego." 



Jeśli mają Państwo pytania
zapraszamy do kontaktu:

 
 

Sekcja Programów
Międzynarodowych

Sektor D, III piętro, pokój 307 
Tel. +48 22 54 35 365 
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"Niesamowite wrażenie zrobiła na nas wyspa Asinara
we Włoszech, będąca strategicznym partnerem
naukowym Uniwersytetu m.in. Wydziału
Medycznego. Są tam prowadzone badania nad
jedyną w swoim rodzaju, występującą tylko w tym
klimacie, fauną i florą. Uniwersyteccy naukowcy
prowadzący tam badania, opracowali specjalne
kremy charakterystyczne tylko dla tej wyspy,
produkowane z roślin rosnących tam okresowo."

"Uważam, że Erasmus+ Mobility dla wykładowców i
pracowników administracyjnych jest niesamowitą
okazją do budowania nowej współpracy z
międzynarodowymi uczelniami na całym świecie."


