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Programy 

 ERASMUS+ Mobilność z krajami programu             EUR          ryczałt 

 kraje UE 

 kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia 

 Była Republika Jugosławii Macedonia 

 Turcja 

 ERASMUS+ Mobilność z krajami partnerskimi        EUR          ryczałt 

 pozostałe państwa 

 PO WER                                                                       PLN 

 studenci z niepełnosprawnością                                                ryczałt + koszty 

 studenci z prawem do stypendium socjalnego                         ryczałt 

Programy realizowane przez DMWA 



Podstawowe zasady 

Kapitał mobilności 

1 stopień  

(studia inżynierskie, 
licencjat) 

• 12 miesięcy 

• jeden/kilka 
wyjazdów 

• studia – min. 1 rok 
ukończony 

2 stopień  

(studia magisterskie) 

• 12 miesięcy 

• jeden/kilka 
wyjazdów 

3 stopień  

(studia doktoranckie) 

• 12 miesięcy 

• jeden/kilka 
wyjazdów 



Erasmus+ 

Program Erasmus+ ma pokryć różnice  
w kosztach utrzymania w kraju 
pochodzenia studenta oraz w kraju,  
w którym realizowana jest mobilność. 

 
Program nie pokrywa całkowitych kosztów 
utrzymania. 
 

Dofinansowanie 



Podstawowe zasady 

ERASMUS+ Mobilność z krajami programu / PO WER - STUDIA 

Zasady 

Okres pobytu 3-12 miesięcy 

Okres z finansowaniem E+ ograniczony do 5 m. / PO WER bez ogr. 

Wysokość 

dofinansowania 
Zależna od kraju przyjmującego 

Instytucja przyjmująca Uczelnia posiadająca ECHE + umowa 

Status 
Status studenta przez cały okres 

mobilności 



Podstawowe zasady 

 

ERASMUS+ Mobilność z krajami programu / PO WER - PRAKTYKI 

Zasady 

Okres pobytu 2-12 miesięcy 

Okres z finansowaniem E+ ograniczony do 3 m. / PO WER bez ogr. 

Wysokość 

dofinansowania 
Zależna od kraju przyjmującego 

Instytucja przyjmująca 
Wyłączenia: 1.  Instytucje UE 

2.  Instytucje zarządzające programami UE 

Status 
Ten sam status przez cały okres mobilności 

(absolwenci - rekrutacja w czasie studiów) 



PO WER 

I. Program prowadzony w złotówkach 

II. Studenci ze specjalnymi potrzebami – podstawowe stypendium 
+ koszty rzeczywiste 

III. Studenci z prawem do stypendium socjalnego – zwiększone 
dofinansowanie – ryczałt 

IV. Orzeczenie o niepełnosprawności oraz decyzja o przyznaniu 
stypendium socjalnego w momencie rekrutacji 

V. Tylko KA103 – Mobilność z krajami programu 

VI. Wniosek – miesiąc przed wyjazdem – studenci ze specjalnymi 
potrzebami 

Podstawowe zasady PO WER 



Podstawowe zasady 

ERASMUS+ Mobilność z krajami partnerskimi - STUDIA 

Zasady 

Okres pobytu 3-12 miesięcy 

Okres z finansowaniem ograniczony do 5 miesięcy 

Wysokość 

dofinansowania 
Koszty utrzymania + podróży (ryczałt) 

Instytucja przyjmująca Uczelnia partnerska PG - umowa 

Status 
Status studenta przez cały okres 

mobilności 



Proces rekrutacji + realizacja mobilności 

         Politechnika Gdańska                              Instytucja przyjmująca 

Wniosek on-
line  

(+zgłoszenie do 
koordynatora)  

2. Rekrutacja na 
wydziale 

3. Nominacja 6. Dokumentacja 

7. Stypendium 12. Rozliczenie 

4. Aplikacja  5. Akceptacja 

8. Wyjazd 9. Zmiany LA 

10. 
Dokumentacja 

11. Powrót 



Formalności 

Dokumentacja, terminy 

Studia Praktyki POWER 

Learning Agreement Po uzgodnieniu 

programu 

Po uzgodnieniu 

programu 

Po uzgodnieniu 

programu 

Wniosek o wyjazd Zgoda dziekana Zgoda dziekana Zgoda dziekana 

Karta informacji o 

studencie 

Przed podpisaniem 

umowy 

Przed podpisaniem 

umowy 

Przed podpisaniem 

umowy 

Ubezpieczenie Przed podpisaniem 

umowy 

Przed podpisaniem 

umowy 

Przed podpisaniem 

umowy 

Umowa finansowa Przed wyjazdem Przed wyjazdem Przed wyjazdem 

Zmiany do LA Max. 7 tygodni Max. 7 tygodni Max. 7 tygodni 

Potwierdzenie pobytu 2 tygodnie po powrocie 2 tygodnie po powrocie 2 tygodnie po powrocie 

Transcript of 

Records/Ocena 

Niezwłocznie po 

otrzymaniu 

Niezwłocznie po 

otrzymaniu 

Niezwłocznie po 

otrzymaniu 

Wniosek – specjalne 

potrzeby 

Miesiąc przed 

wyjazdem 



Erasmus+ 

 Rekrutacja na wydziale 

    https://ftims.pg.edu.pl/studenci-wyjezdzajacy 

 

 Rekrutacja w instytucji przyjmującej  

         (termin zależny od uczelni zagranicznej) 

 Złożenie kompletu dokumentów w DMWA – 3 tygodnie przed 
wyjazdem 

 Wniosek o dofinansowanie dla studentów ze specjalnymi 
potrzebami w ramach PO WER – 1 miesiąc przez wyjazdem 

DEADLINES 
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 https://ftims.pg.edu.pl/umowy-ftims 

 https://pg.edu.pl/international/umowy-i-partnerzy 

 Istnieje możliwość zawierania nowych umów  

 

Dodatkowe informacje 

 https://pg.edu.pl/international/  

 https://pg.edu.pl/international/dokumenty-erasmus-plus 

 

 

 

UMOWY I PARTNERZY 

Erasmus+ 
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Koordynator wydziałowy:  

dr inż. Justyna Szostak 

 justyna.szostak@pg.edu.pl 

 Gmach Główny, pok. 109c 

 

 

 

KONTAKT 

Erasmus+ 

Biuro Międzynarodowej Współpracy Akademickiej,  
obsługa WFTiMS: 

mgr INNA SUCHKOVA 

 tel: 58 347 27 65 

 inna.suchkova@pg.edu.pl 

 Gmach B, pok. 101 

Godziny przyjmowania:  

PON - WT: 11:00 - 14:00, ŚR - CZW: 8:00 - 11:00 

mailto:justyna.szostak@pg.edu.pl
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