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Erasmus+ Szkolnictwo wyższe:
informacje ogólne

•

ERASMUS+jestprogramemUniiEuropejskiejnarzeczkształcenia,
szkolenia, młodzieży i sportu. Jest wynikiem połączenia europejskich programów realizowanych przez Komisję Europejską. Aktualnie program Erasmus+ został przedłużony na lata 2021-2027.

•

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe to:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Austria, Belgia, Cypr,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia
Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,
Turcja, Węgry.

Zapewniania wielu nowych możliwości europejskim uczącym się, w tym osobom o mniejszych szansach i uczniom
szkolnym,

•

Max 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów;

•

Max 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich;

Wspieranie innowacji w projektowaniu programów nauczania, praktykach uczenia się i nauczania,

W programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe każda osoba
otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12
miesięcy na każdym stopniu studiów, a 24 miesiące w przypadku jednolitych studiów magisterskich. Nazywa się to
„kapitał mobilności”. Podczas rekrutowania studentów
uwzględniane będą informacje o wyjazdach w programie
Erasmus+, jakie dana osoba zrealizowała do tej pory.

•

Promowanie zarówno zielonych, jak i cyfrowych umiejętności,

•

Wspieranie nowych inicjatyw przewodnich, takich jak
#EuropeanUniversities.

Podstawowe zasady wymiany studentów
w programie Erasmus+ Szkolnictwo
wyższe
W programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe można ubiegać się
o wyjazdy:
•
Na studia – do zagranicznej uczelni, z którą uczelnia macierzysta ma podpisaną umowę (Uczelni Partnerskiej),
•

•

Na praktykę w czasie studiów – do zagranicznej instytucji akademickiej lub nieakademickiej. Można skorzystać
z oferty macierzystej uczelni lub znaleźć miejsce samodzielnie (należy uzyskać wstępną akceptację instytucji
w wymaganym terminie),
Na praktykę po studiach (absolwencką) – do zagranicznej instytucji akademickiej lub nieakademickiej. Można
skorzystać z oferty macierzystej uczelni lub znaleźć miejsce
samodzielnie (należy uzyskać wstępną akceptację instytucji w wymaganym terminie).

Na studia oraz praktyki w trakcie studiów i po studiach w ramach Programu ERASMUS+ Szkolnictwo wyższe można wyjechać kilka razy z zastrzeżeniem, że łączna długość pobytu za
granicą wyniesie:
Wymiana studencka w ramach programu Erasmus oraz jego
następcy Erasmus+ jest organizowana w Europie już od 30 lat.
Sukces programu skłonił Komisję Europejską do zaproponowania jego nowej edycji w latach 2021–2027.
Do udziału w programie Erasmus+ uprawnia szkoły wyższe
Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education), nadawana przez Komisję Europejską.
Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiającego uczelni ubieganie się
o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.
Wszystkie uczelnie, które zamierzają brać udział w programie
Erasmus+, są zobowiązane złożyć wniosek do Komisji Europejskiej. Karta nadawana jest na okres wieloletni. W styczniu 2014
roku Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu została
przyznana Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na
lata 2014-2020. Otrzymaliśmy również nową kartę ECHE na
lata 2021-2027. Dzięki dedykowanemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro nowy program będzie nie tylko
bardziej integracyjny i międzynarodowy, ale także bardziej cyfrowy i bardziej ekologiczny.
Będzie to kluczowe dla osiągnięcia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 roku w tym:
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Kto może skorzystać z wyjazdów
programu Erasmus+ Szkolnictwo
wyższe?
Uczestnikiem Programu może być osoba spełniająca następujące warunki:
•

Jest studentem, doktorantem lub absolwentem PUM.

•

Jest obywatelem państwa uczestniczącego w Programie
lub posiada prawo stałego pobytu lub status uchodźcy na
terenie Polski.

•

W przypadku wyjazdu na studia – najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyjazdu ukończyła drugi rok jednolitych studiów
magisterskich lub pierwszy rok w przypadku innych studiów.

•

Nie przebywa na urlopie dziekańskim podczas wyjazdu.

•

Posiada znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym studiowanie w uczelni partnerskiej/odbywanie praktyki w instytucji przyjmującej.

•

Nie wykorzystała kapitału mobilności, o którym mowa powyżej.

UWAGA:
Nie można przebywać (w trakcie wyjazdu na program Erasmus+) na urlopie dziekańskim. Nie można wyjechać bez
zaliczonego poprzedzającego wyjazd roku studiów.

Do jakich uczelni można wyjechać
na część studiów?
Wymianę studentów w programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, które podpisały porozumienie/umowę o wymianie w ramach tego programu.
Można planować wyjazd na część studiów do zagranicznej
uczelni, która zawarła z macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do Uczelni
Partnerskiej.
Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Można odbyć część studiów tylko na takim wydziale, który kształci w tej samej dziedzinie lub
ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.
UWAGA:
Wykaz Uczelni Partnerskich PUM znajduje się na końcu
Przewodnika.

Do jakich instytucji można wyjechać
na praktykę w czasie studiów
i po studiach?
Na praktykę można wyjechać na uczelnię do szpitala lub instytucji zagranicznej, które zgodziły się przyjąć studenta/absolwenta na praktykę w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo
wyższe. Może to być:
•

Instytucje szkolnictwa wyższego posiadające kartę ECHE.

•

Organizacje niekomercyjne non-profit, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe.

•

Organizacje publiczne lub prywatne prowadzące działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia
i na rzecz młodzieży np.: publiczne lub prywatne przedsiębiorstwo, organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, instytut badawczy, fundacja, szpital.

Przed przyjazdem przedsiębiorstwo/instytucja przyjmująca musi najpierw wyrazić wstępną zgodę oraz podać poziom
języka, z jakim przyjmie studenta. Później należy podpisać
dokument „Porozumienie o programie praktyk” (Learning
Agreement for Traineeships). Student przebywający na praktyce zobowiązany jest do wysłania, co miesiąc raportu potwierdzającego odbywaną praktykę. Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe.
Wyjazd na praktyki może trwać minimalnie 2 miesiące maxymalnie do 12miesięcy, z czego o ilości dofinansowanych miesięcy decyduje Komisja ds. rozdziału środków.

Na jak długo można wyjechać na studia?
Na okres od dwóch miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres
stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr, rok akademicki.
Pobyt za granicą w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo
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wyższe nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane
w semestrze zimowym następnego roku.
Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni
zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także
od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.
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czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym
student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa
się na ostatnim roku nauki.

Agreement for Studies) przygotowanego przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określającego program zajęć, w jakich ma uczestniczyć student oraz
liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie; porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które
są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię
przyjmującą i studenta (do tego dokumentu często trzeba
załączyć „Wykaz zaliczeń” opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej).

UWAGA:
Można połączyć w jednym roku akademickim wyjazd na
studia z wyjazdem na praktykę, ale okres ich trwania nie
może się pokrywać.

Terminarz rekrutacji studentów/absolwentów na praktyki
w trakcie studiów i po studiach
1.

Składanie podań i wymaganych dokumentów – marzec .

2.

Egzaminy z języka obcego – kwiecień.

3.

Komisja Kwalifikacyjna – maj.

4.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego –
maj.

Dofinansowanie wyjazdu przyznawane w ramach Programu przeznaczone jest na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem. Wysokość dofinansowania nie rekompensuje pełnych kosztów podróży oraz utrzymania się za
granicą. Podczas wyjazdu może zajść konieczność zaangażowania przez uczestnika także własnych środków finansowych.
Okres finansowania wyjazdu na studia wynosi maksymalnie
5 miesięcy dla pobytów semestralnych i maksymalnie 9
miesięcy dla pobytów dwusemestralnych. Dopuszcza się
również możliwość wyjazdu bez dofinansowania, czyli z tzw.
dofinasowaniem zerowym.

5. Spotkanie organizacyjne ze studentami zakwalifikowanymi na studia zagraniczne – maj/czerwiec.

Jakie dokumenty należy złożyć
w procesie rekrutacji?
Dokumenty nabór na wyjazdy na studia:

UWAGA:
Jeżeli student/doktorant jest zobowiązany do wnoszenia
opłat za studia w Uczelni, jest również zobowiązany do kontynuacji tych opłat w czasie wyjazdu w ramach Programu.
W trakcie trwania wyjazdu w ramach Programu, student/
doktorant otrzymuje świadczenia pomocy materialnej, do
otrzymywania, których został uprawniony w Uczelni.

Co to jest ECTS?
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) to
system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez
studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. System ECTS został opracowany w drugiej połowie lat
80 w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu
system ECTS jest wdrażany przez coraz większą liczbę uczelni
europejskich, a najszersze zastosowanie systemu obserwuje
się w uczelniach uczestniczących w wymianie studentów Programu Erasmus+. System ECTS stanowi kodeks sprawdzonych
rozwiązań dotyczących uznawania (okresu) studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania
zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych
warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus+.
System ECTS gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów
studiów dzięki:

Na jak długo można wyjechać
na praktykę na studiach i po studiach?
Na okres od 2 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego. W naszej uczelni praktyki w trakcie studiów odbywają się podczas wakacji, ponieważ okres trwania
praktyki nie może kolidować z okresem, w którym odbywają się zajęcia na naszej uczelni.
W programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe na zagraniczną
praktykę mogą wyjeżdżać również absolwenci (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu jednego roku od ukończenia
studiów. Długość pobytu za granicą wliczana jest do łącznego
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•

•

•

Stosowaniu punktów ECTS przyporządkowanych przedmiotom (cyklom zajęć); podstawą przyporządkowania
punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu
uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu (cyklu zajęć);
w systemie ECTS pełny rok akademicki odpowiada 60
punktom, semestr – 30 punktom, a trymestr – 20 punktom.
Opracowaniu Katalogu Przedmiotów przedstawiającego
dokładny opis zajęć oferowanych przez uczelnię w ramach
poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu.

•

Stosowaniu „Wykazu zaliczeń” (Transcript of Records),
w którym wymienione są wszystkie przedmioty (cykle zajęć) zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS. Wykaz zaliczeń wydaje
uczelnia przyjmująca.

UWAGA:
Przed wyjazdem każdy przedmiot i jego ECTS są sprawdzane przez Koordynatora Wydziałowego. Koordynator może
wpisać przedmioty do uzupełnienia tego samego roku na
naszej uczelni (np. w trakcie przerwy semestralnej) lub po
powrocie na następnym roku.

Rekrutacja
Terminarz rekrutacji studentów na studia
1.

Składanie podań i wymaganych dokumentów – marzec.

2.

Egzaminy z języka obcego – kwiecień/maj.

3.

Komisja Kwalifikacyjna – maj.

4.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego –
maj.

5.

Spotkanie organizacyjne ze studentami zakwalifikowanymi na studia zagraniczne – maj/czerwiec.

6.

Składanie dokumentów niezbędnych do realizacji studiów
za granicą – w zależności od terminów Uniwersytetów
Partnerskich.

•

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, w którym należy
wskazać uczelnię pierwszego wyboru i uczelnię drugiego
wyboru.

•

Potwierdzenie znajomości języka obcego, w którym
będą prowadzone zajęcia za granicą na poziomie wymaganym przez wybraną uczelnię partnerską, określonym
w umowie międzyinstytucjonalnej.

•

Dokumentacja dodatkowa, (jeżeli dotyczy):
• Dokumentacja stanowiącą podstawę do przyznania
punktacji dodatkowej za wykazane osiągnięcia naukowe.
• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty nabór na wyjazdy na praktyki:
•

Wypełniony formularz zgłoszeniowy.

•

Potwierdzenie przyjęcia na praktykę przez wybraną
instytucję przyjmującą, zawierające informację o zakresie
wstępnych dat oraz języku praktyki.

•

Poświadczenie znajomości języka obcego, w którym
będą prowadzone zajęcia za granicą na poziomie wymaganym przez wybraną instytucję przyjmującą.

•

Dokumentacja dodatkowa, (jeżeli dotyczy):
• Dokumentacja stanowiącą podstawę do przyznania
punktacji dodatkowej za wykazane osiągnięcia naukowe.
• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty, o których mowa powyżej na studia lub praktyki należy dostarczyć w oryginale, tzn. w formie pisemnej, w postaci
zaopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym (ePUAP). Jednakże w okresie ograniczonego funkcjonowania uczelni, a także w okresach wskazanych
w odrębnym zarządzeniu rektora, dopuszczalne jest dostarczanie dokumentów w postaci skanów.

Stosowaniu „Porozumienia o programie zajęć” (Learning
7

Informator dla studentów i doktorantów na wyjazdy na studia i praktyki Erasmus+

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kryteria Kwalifikacji na program Erasmus+
•

Średnia ocen mnożona x 2 (np. średnia w wysokości: 4,25
x 2= 8,50 punktów).

•

1 pkt za posiadanie osiągnięć naukowych zdobytych
w okresie realizowanego stopnia studiów i najpóźniej do
ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Uczelnię na
składanie Wniosków na wyjazd, w postaci:

i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których
student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę
punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie należy zaliczyć w uczelni zagranicznej,
aby uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów.
Ze strony uczelni/wydziału powinna podpisać ten dokument
osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących
zaliczeń (w przypadku PUM dokument ten podpisują Koordynator Wydziałowy oraz Prodziekan). Porozumienie muszą podpisać wszystkie strony przed wyjazdem studenta. Zalecane jest
zabranie ze sobą kopii dokumentu.

• Publikacji artykułu naukowego (indywidualnie lub jako
pracy zbiorowej) w czasopiśmie recenzowanym z IF,
punktacją Mnisz lub w recenzowanym czasopiśmie bez
IF lub z punktacją MNiSW; za opublikowanie pracy uznaje się jej faktyczną datę publikacji w czasopiśmie (a nie
datę przyjęcia do druku).
• Aktywnego udziału w krajowym lub międzynarodowym zjeździe/ konferencji/ sympozjum/ kongresie /
olimpiadzie naukowej/ konkursie naukowym/ sympozjum organizacji studenckich, uczelni medycznych, STN
lub towarzystw naukowych, potwierdzonym plakatem,
abstraktem, nagrodą wyróżnieniem itp.
• Uzyskania grantu naukowego krajowego lub zagranicznego finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

uczelnię partnerską i uzyskała poświadczenie znajomości
języka na wymaganym poziomie we wcześniejszej klasyfikacji lub w wyniku pierwszego bądź drugiego testu biegłości językowej w systemie OLS.
•

Jest studentem programu anglojęzycznego i planuje wyjazd do uczelni partnerskiej, w której zajęcia prowadzone
są w języku angielskim.

•

Język wymagany przez wybraną uczelnię partnerską jest jej
językiem ojczystym.

• Zdobycia nagrody krajowej lub zagranicznej za dorobek
naukowy.
• 0,75 pkt. za możliwość pogłębienia znajomości języka
obcego podczas wyjazdu na praktykę.
• 0,75 pkt. za możliwość poznawania nowej kultury
i zwyczajów kraju, w którym znajduje się wybrana przez
kandydata instytucja przyjmująca.

Wyniki

•

Zaświadczenie o statusie stypendysty programu Erasmus+
Szkolnictwo wyższe.

Liczba miejsc w danej uczelni partnerskiej jest ograniczona
i uzależniona od ustaleń zawartych w umowie zawieranej między PUM a daną uczelnią. Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna
w oparciu o przyznaną punktację oraz limity miejsc na danym
kierunku w uczelniach partnerskich w wybranych krajach, ustala listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu, składającą się
z listy podstawowej oraz listy rezerwowej. Pierwszeństwo wyboru uczelni w danym kraju ma osoba z wyższą liczbą uzyskanych punktów.

•

Zaświadczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie karty EKUZ.

•

Zaświadczenie o zdanym egzaminie językowym potwierdzającym znajomość języka na poziomie, który wymaga
Uczelnia Partnerska.

Egzamin językowy
Egzaminy odbywają się w SPNJO. Egzaminator sprawdza takie umiejętności jak słuchanie ze zrozumieniem, mówienie,
czytanie i pisanie. Zagadnienia do egzaminu znajdują się w informacjach o naborze na stronie www uczelni.
Ze złożenia we Wniosku potwierdzenia znajomości języka,
może zostać zwolniona osoba, która spełnia jeden z poniższych
warunków:
•
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Po nominacji do Uczelni Partnerskiej
student otrzymuje:

W ciągu 5 ostatnich lat studiów (wliczając rok obecny)
zrealizowała lub realizuje wyjazd na studia lub praktykę
w ramach Programu w języku wymaganym przez wybraną

Jakie dokumenty trzeba podpisać przed
wyjazdem na stypendium programu
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe?
Przed wyjazdem stypendysta musi podpisać w uczelni dwa
podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+
Szkolnictwo wyższe:
•

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement
for Studies) lub praktyk (Learning Agreement for Traineeships) oraz

•

Umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium
(Grant Agreement).

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement for
Studies) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą

Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for
Traineeships) to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg
praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia
praktyki przez macierzysty wydział. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Zalecane jest zabranie ze sobą kopii dokumentu. Pełne zrealizowanie
uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej
automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą. Student
zobowiązany jest do składania raportu, co miesiąc z praktyki
oraz raportu końcowego.

Do porozumienia można wprowadzić zmiany po przyjeździe do
uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej pod warunkiem, że
wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej do 5 tygodni od przyjazdu. Pełne zrealizowanie
uzgodnionego programu studiów/praktyk powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/praktyk przez uczelnię
macierzystą. W razie problemów z dostępnością przedmiotów
podczas wyjazdu należy niezwłocznie skontaktować się z Koordynatorem.
UWAGA!
Grant programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe w ustalonej wysokości może zostać przelany na wskazane konto
złotówkowe lub walutowe dopiero po podpisaniu umowy
finansowej.

Możliwe, że student będzie zobowiązany podpisać umowy
w systemie online. Zalecamy jednak najpierw stworzenie wersji
papierowej, aby zrewidować wątpliwości do ECTS.
Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium
„GRANT AGREEMENT”: poza Porozumieniem, należy podpisać
z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (m.in. czas
trwania pobytu w uczelni goszczącej/ instytucji przyjmującej,
wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym
trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.) . Każda uczelnia
ma prawo do tworzenia własnego tekstu umowy na podstawie
wskazówek Narodowej Agencji i tekstu umowy przykładowej.
Umowa musi zawierać pewne niezbędne elementy wynikające z zasad programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Umowę
można podpisać, jeśli uczelnia macierzysta otrzyma potwierdzony przez uczelnię/instytucję przyjmującą Learning
Agreement for Studies lub Learning Agreement for Traineeships.

OLS kurs językowy

Poza podpisaniem ww. dokumentów należy również wypełnić
aplikację uczelni przyjmującej (zwykle jest to application form
i accommodation form) lub CV w przypadku wyjazdu na praktyki. Uczelnia zagraniczna może poprosić też o przesłanie wykazu zaliczeń/ocen (Transcipt of Records) przed wyjazdem
na studia lub praktyki, aby sprawdzić poziom, jaki reprezentuje
student.

UWAGA: Licencja na kurs jest nadana dopiero po podpisaniu „grant agreement”. Kurs nadawany jest na cały termin
mobilności studenta.

UWAGA:
Nie wszystkie uczelnie/instytucje przyjmujące zapewniają
akademik. WAŻNE (wyjazd na studia): Każda uczelnia zagraniczna określa ostateczny termin (deadline) nadesłania
dokumentów (termin ustalony przez naszą uczelnię to termin umowny). Niedotrzymanie terminu może skutkować
odmową przyjęcia na studia.
„During the mobility”, czyli zmiany w trakcie studiów w Learning Agreement for Studies lub Learning Agreement for Traineeships.

Jednym z jego celów strategicznych programu Erasmus+ jest
podnoszenie kompetencji językowych i wsparcie nauki języków. Wsparcie Językowe Online (OLS) pomaga uczestnikom
mobilności w programie Erasmus+ w nauce języka obcego.
Uczestnikom mobilności długoterminowych w programie Erasmus+ OLS pozwala ocenić swoje umiejętności posługiwania
się językiem/-ami obcym/-ymi, w którym/-ych będą studiować
lub odbywać praktykę.

Ubezpieczenie
Każdy stypendysta programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe jest
zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw
nieszczęśliwych wypadków NNW i OC odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.
Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska
Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.
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Studenci i absolwenci nieotrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do uzyskania 50 € z tytułu
spełnienia wymogów związanych z „green travel” oraz do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni.
Jeżeli podróż trwa, co najmniej 12 godzi w jedną stronę, uczestnikowi przysługuje dodatkowe wsparcie za dzień podróży
w warunkach green travel, lecz nie więcej niż za 4 dni podróży.
Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymogów green
travel jest oświadczenie uczestnika korzystającego ze wsparcia
z tego tytułu, wskazujące środek transportu oraz liczbę dni podróży w warunkach green travel.
Uczestnik korzystający ze wsparcia z tytułu green travel zobowiązany jest przechowywać dowody podróży (w szczególności
bilety) i przedstawić je na żądanie Uczelni do wglądu.

Niektóre uczelnie zagraniczne wymagają od stypendystów
programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. To, jakie student wybierze
ubezpieczenie leży wyłącznie w jego gestii.

Wysokość grantu
Stypendium programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe jest tylko
dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za
granicą. Student przeznacza otrzymane fundusze na pokrycie
części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków
związanych z pobytem w innym kraju.

Oferta dla studentów z mniejszymi
szansami
Osoby (studenci i absolwenci), którzy będą spełniać kryteria
ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and
graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.
Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

Grupa osób

Kryterium, na podstawie, którego uczelnia dokona kwalifikacji

Osoby
z niepełnosprawnościami

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Osoby
ze środowisk
uboższych

Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium
socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu
rektora. Dla absolwentów – będą brane pod
uwagę decyzje wydane na ostatnim roku
studiów

Stawki mogą być zmieniane i zależą od kraju wyjazdu.
Miesięczne stawki stypendium są sztywne dla danego kraju.
Ostateczna kwota za cały okres mobilności jest określana poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy przez mającą zastosowanie stawkę dzienną/ miesięczną dla danego kraju przyjmującego. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania
jest obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym
miesiącu przez 1/30 tej kwoty.
Zasady obliczania ogólnej puli środków, jakie uczelnia otrzymuje na wypłaty stypendiów dla studentów wynikają z zatwierdzanych corocznie zasad przyznawania i wykorzystania funduszy
na działania związane z mobilnością. Na podstawie tych zasad
uczelnia określa sposób rozdziału otrzymanych środków między wszystkich stypendystów.
Zgodnie z zasadą przyjętą na PUM stypendium na studia
jest wypłacane w TRZECH ratach (I rata – 70% przed wyjazdem, II rata w trakcie II semestru studiów 20%, III rata po
powrocie 10% a stypendium na praktyki jest wypłacane
w II ratach 90% całości przed wyjazdem 10% po powrocie.
Można ubiegać się też o dodatkowe dofinansowanie z programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe dla osób niepełnosprawnych.

GREEEN TRAVEL
Green travel to podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych
środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.
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W celu większej ilości informacji skontaktuj się z biurem- istnieje możliwość zabrania opiekuna na mobilność lub rozliczania
kosztów rzeczywistych związanych z podróżą.

Zakwaterowanie
Informacje o procedurach obowiązujących w danej uczelni
znajdują się w pakietach informacyjnych lub innych materiałach. Bardzo często są również przesyłane do studenta po
przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Uczelnia przyjmująca
zapewnia zwykle przyjeżdżającym studentom zakwaterowanie
w domach studenckich lub pomaga znaleźć kwaterę prywatną.
Niektóre uczelnie nie dysponują jednak swoimi akademikami,
wtedy trzeba znaleźć zakwaterowanie indywidualnie. W niektórych przypadkach trzeba uiścić kaucję/depozyt, która jest
zwracana po zakończeniu pobytu. Często istnieją osobne for-

mularze, dotyczące ubiegania się o zakwaterowanie (obok formularzy zgłoszeniowych), które trzeba wysłać w odpowiednim
terminie we wskazane miejsce.

Skrócenie okresu studiowania
Student jest zobowiązany do odbycia studiów za granicą w terminie określonym w umowie podpisywanej przed wyjazdem na
stypendium. Konsekwencją skrócenia okresu studiowania jest
konieczność zwrotu części stypendium. Minimalnym okresem
studiów są 3 pełne miesiące (bez żadnych zaokrągleń). Pobyt
krótszy niż 3 miesiące powoduje konieczność zwrotu całego
grantu i nieuznanie okresu pobytu za granicą przez PUM. Wyjątkiem są jedynie przypadki zdarzeń losowych (po akceptacji
przez Narodową Agencję Programu Erasmus+). Jeśli konieczne
jest skrócenie okresu studiowania należy bezzwłocznie skontaktować się z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą – Biurem Programu Erasmus+ (jeszcze przed wyjazdem z uczelni
partnerskiej). Dofinansowanie rozliczane jest z dokładnością do
jednego dnia. Skrócenie pobytu (o ile nie prowadzi do uznania
wyjazdu za nieuprawniony, o czym mowa powyżej) oznacza konieczność zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania.

Jeżeli punkty ECTS uzyskane przez studenta / doktoranta
w uczelni przyjmującej są mniejsze niż ustalone w porozumieniu o programie studiów, dziekan / kierownik studiów doktoranckich / Dyrektor Szkoły Doktorskiej może zobowiązać
studenta / doktoranta do uzupełnienia zaistniałych różnić określając warunki takiego uzupełnienia.
UWAGA:
Zaleca się, aby Transkrypty zawierały nazwy przedmiotów/ECTS/godziny praktyczne/godziny wykładowe/formę
zaliczenia.
UWAGA:
Student zobowiązany jest również do wypełnienia ankiety po wyjeździe, która zostanie do niego przesłana drogą
mailową.

Przedłużenie okresu studiowania
Pobyt za granicą można przedłużyć o kolejny semestr, ale tylko
z semestru zimowego na letni. Nie można przedłużyć pobytu
z semestru letniego na zimowy, ponieważ jest to już nowy rok
akademicki. Zasadą programu jest, że pobyt za granicą w ramach ERASMUS + nie może wykroczyć poza dany rok akademicki.

Rozliczenie pobytu na stypendium
Zaliczenia okresu studiów zrealizowanych w uczelni przyjmującej dokonuje dziekan/kierownik studiów doktoranckich / Dyrektor Szkoły Doktorskiej, na podstawie:
•

Porozumienia o programie studiów,

•

Wykazu zaliczeń uzyskanego z uczelni przyjmującej,

•

Zaświadczenia potwierdzającego daty pobytu.
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UCZELNIE PARTNERSKIE PUM I WYMAGANIA JĘZYKOWE
Kod programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie:

PL SZCZECI05
WYDZIAŁ MEDYCYNY I STOMATOLOGII
KIERUNEK LEKARSKI
Hiszpania

KOORDYNATORZY PROGRAMU
ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE
Pełnomocnik Rektora ds. programu Erasmus+
w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
dr hab. n. med. Tomasz K. Wojdacz

WYDZIAŁ MEDYCYNY I STOMATOLOGII
Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+
kierunek lekarski
dr n. med. Dagmara Szypulska-Koziarska
- Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
dagmara.szypulska.koziarska@pum.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+
kierunek lekarsko - dentystyczny
dr hab. n. med. Agnieszka Droździk
- Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Prodziekan Wydziału
Medycyny i Stomatologii kierunku dentystycznego
agnieszka.drozdzik@pum.edu.pl

WYDZIAŁ FARMACJI, BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ
I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+
dr n. chem. Maria Dąbkowska
- Zakład Chemii Medycznej
maria.dabkowska@pum.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+
dr n. med. Magdalena Kamińska
Samodzielna Pracownia Opieki Długoterminowej
i Medycyny Paliatywnej Katedra Medycyny Społecznej

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ PROGRAM ERASMUS+

•

Universidad de Málaga
dla studentów kierunku lekarskiego:
3 miejsca - wyjazd na studia - jęz. hiszpański - min. B1
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
tel. +48 91 4800 853

•

Universitat de València
dla studentów kierunku lekarskiego:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. hiszpański - min. B1

erasmus@pum.edu.pl

•

Universidad Católica San Antonio de Murcia
dla studentów kierunku lekarskiego:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. hiszpański - min. B1
2 miejsca - wyjazd na praktykę
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć
1 miejsce - wyjazd w celach szkoleniowych

ADMINISTRACYJNA
OBSŁUGA PROGRAMU
mgr Agnieszka Polak
mgr Agnieszka Bławat
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Program Erasmus+
Pokój 209 II piętro
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
tel. +48 91 4800 853, +48 91 4800 835
erasmus@pum.edu.pl

Czechy
•

PRZYDATNE STRONY WWW
Strona programu Erasmus+ PUM
https://www.pum.edu.pl/studia/erasmus/
Narodowa Agencja Erasmus+ Szkolnictwo wyższe:
http://erasmusplus.org.pl/kontakt-szkolnictwo-wyzsze/

•

Universitat Rostock
dla studentów kierunku lekarskiego:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. niemiecki - min. B2
dla pracowników PUM:
2 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Szwecja
•

Masaryk University Brno
dla studentów kierunku lekarskiego:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. angielski - min. B2
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

•

•

Linköping University
dla doktorantów:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. angielski - min. B2
dla pracowników PUM:
2 miejsca - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Vilniaus universitetas
dla studentów kierunku lekarskiego:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. angielski lub litewski - min. B1
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć
1 miejsce - wyjazd w celach szkoleniowych

•

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
dla studentów kierunku lekarskiego:
3 miejsca - wyjazd na studia - jęz. włoski - min. B1
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

•

Università degli Studi di Foggia
dla studentów kierunku lekarskiego:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. włoski - min. B1
2 miejsca - wyjazd na praktykę
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

•

Università degli Studi di Cagliari
dla studentów kierunku lekarskiego:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. włoski - min. B1
2 miejsca - wyjazd na praktykę
dla pracowników PUM:
2 miejsca - wyjazd w celu prowadzenia zajęć
2 miejsca - wyjazd w celach szkoleniowych

•

Università degli Studi di Roma „La Sapienza”
dla studentów kierunku lekarskiego:
1 miejsce - wyjazd na studia - jęz. włoski - min. B1
dla pracowników PUM:
2 miejsca - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Niemcy

Erasmus Student Network Polska:
http://www.esn.pl/
Serwisy internetowe wspomagające wyszukiwanie
potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów:
http://staffmobility.eu/

Julius-Maximilians-Universität Würzburg
dla studentów kierunku lekarskiego:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. niemiecki - min. B2
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Włochy

Litwa
•

•

Universität Greifswald
dla studentów kierunku lekarskiego:
6 miejsc - wyjazd na studia - jęz. niemiecki - min. C1
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć
Universität Leipzig
dla studentów kierunku lekarskiego:
3 miejsca - wyjazd na studia - jęz. niemiecki - min. B2

magdalena.kaminska@pum.edu.pl
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WYDZIAŁ MEDYCYNY
I STOMATOLOGII KIERUNEK
LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
Hiszpania
•

Universitat Internacional de Catalunya
dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego,
wyjazdy w trakcie czwartego roku lub w trakcie semestru zimowego piątego roku studiów:
2 miejsca - wyjazd na studia - język hiszpański - min.
B1
dla pracowników PUM:
wyjazdy w celu prowadzenia zajęć
wyjazdy w celach szkoleniowych

Niemcy
•

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Włochy
•

Università degli Studi di Milano
dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. włoski - min. B1

•

Università degli Studi di Roma „La Sapienza”
dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego,
wyjazdy w trakcie czwartego lub piątego roku studiów:
2 miejsca - wyjazd na studia - język włoski - min. B1

•

Università degli Studi di Salerno
dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego,
wyjazdy w trakcie czwartego lub piątego roku studiów:
2 miejsca - wyjazd na studia - język włoski - min. A2

Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald
dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego,
wyjazd na semestr zimowy ostatniego roku studiów:
1 miejsce - wyjazd na studia - jęz. niemiecki - min. B1
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Hiszpania

Portugalia

•

Universidad de Murcia
dla studentów kierunku pielęgniarstwo:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. hiszpański - min. B1
dla pracowników PUM:
2 miejsca - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

•

•

Universidad de Málaga
dla studentów kierunku fizjoterapia:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. hiszpański - min. B1
dla pracowników PUM (pielęgniarstwo):
2 miejsca - wyjazd w celu prowadzenia zajęć - jęz.
angielski - min. B2
2 miejsca - wyjazd w celach szkoleniowych

•

Universidad de Navarra
dla studentów kierunku dietetyka:
1 miejsce - wyjazd na studia - jęz. hiszpański - min. B1
2 miejsca - wyjazd na praktykę
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Słowenia
•

European Center Maribor
dla kierunku pielęgniarstwo - studia I stopnia:
1 miejsce - wyjazd na studia - jęz. angielski - min. B2
1 miejsce - wyjazd na praktykę
dla pracowników PUM:
2 miejsca - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Šiauliai State University of Applied Sciences
dla studentów kierunku fizjoterapia - studia I stopnia:
1 miejsce - wyjazd na studia - jęz. angielski - min. B1
2 miejsca - wyjazd na praktykę
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

•

Fakulteta za zdravstvene vede Univerza v Novem
mestu
dla studentów kierunku pielęgniarstwo - studia I
stopnia:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. angielski - min. B1
2 miejsca - wyjazd na praktykę
dla pracowników PUM:
2 miejsca - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Litwa
•

WYDZIAŁ FARMACJI, BIOTECHNOLOGII
MEDYCZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

•
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Turcja
Norwegia

Niemcy
Hochschule Hamm-Lippstadt
dla studentów kierunku biotechnologia - studia I
stopnia:
1 miejsce - wyjazd na studia - jęz. niemiecki - min. B2
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Instituto Politécnico de Bragança
dla studentów kierunku dietetyka - studia I stopnia:
1 miejsce - wyjazd na studia - jęz. hiszpański lub portugalski lub angielski - min. B1
2 miejsca - wyjazd na praktykę
dla studentów kierunku zdrowie publiczne - studia I
stopnia:
1 miejsce - wyjazd na studia - jęz. hiszpański lub portugalski lub angielski - min. B1
2 miejsca - wyjazd na praktykę
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć
1 miejsce - wyjazd w celach szkoleniowych

•

Inland Norway University of Applied Sciences
dla studentów kierunku biotechnologia:
3 miejsca - wyjazd na studia - jęz. angielski - min. B2
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć

•

Yeditepe University
dla studentów kierunku fizjoterapia:
2 miejsca - wyjazd na studia - jęz. angielski - min. B1
2 miejsca - wyjazd na praktykę
dla pracowników PUM:
1 miejsce - wyjazd w celu prowadzenia zajęć
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KODY KIERUNKÓW STUDIÓW
DO WPISANIA W LA:
0911 Dental studies
0912 Medicine
0913 Nursing and midwifery
0914 Medical diagnostic
and treatment technology
0915 Therapy and rehabilitation
0916 Pharmacy
0917 Traditional and complementary
medicine and therapy

www.pum.edu.pl

