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Plan 

 
Powiemy sobie… 

 

 Co to jest Erasmus+? 

 Jakie są korzyści z wyjazdu, gdzie możesz wyjechać i na 

jaki okres 

 O finansach 

 O dokumentach 

 O przydatnych stronach www 

 Informacje dodatkowe (m.in. dofinansowanie PO WER dla 

studentów posiadających stypendium socjalne) 



CO TO JEST ERASMUS+? 

 

 

 Erasmus+  
 
jest programem dla uczelni, ich studentów  
i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę 
szkół wyższych, umożliwia wyjazdy 

studentów za granicę na część 

studiów i praktykę, promuje mobilność 
pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne 
możliwości udziału w projektach wraz z partnerami 
zagranicznymi. 

 



CO TO JEST ERASMUS? 

 

 

 Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 
1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził  
w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku 
akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie 
się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning 
Programme), którego celem jest przede wszystkim 
podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz 
ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany  
w dziedzinie edukacji. Od 2014 program 

nazywa się Erasmus+ 

 



PO CO MI TAKI WYJAZD? 

 

 Mogę studiować w prestiżowej uczelni zagranicznej. 
Jestem zwolniony z opłat za studia na tej uczelni. 

 Okres studiów zostanie uznany i wpisany do Suplementu 
do Dyplomu. 

 Zdobędę doświadczenie 

 Podszkolę język 

 Nawiążę nowe kontakty 

 

A TO WSZYSTKO PRZYDA MI SIĘ  

GDY BĘDĘ SIĘ STARAŁ O PRACĘ! 

 



KORZYŚCI FINANSOWE? 

 ILE DOSTANĘ NA MIESIĄC? 
 Dostaniesz grant w wysokości 500/400 lub 300 EUR miesięcznie (w 

zależności od grupy kraju) – w przypadku studentem z tzw. „socjalem” = 
200 euro /mc więcej 

 ALE WIADOMOŚĆ O DOFINANSOWANIU DOSTANIESZ 
DOPIERO OK. CZERWCA! 

 Niestety jesteśmy uzależnieni od decyzji Agencji Narodowej. Wiemy czy na 
pewno dostaniesz cały grant dopiero pod koniec sierpnia każdego roku. 
Czyli, jak procedura aplikacyjna jest zakończona. 

 CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z WYJAZDU JEŻELI UZNAM ŻE 
DOSTANĘ ZA MAŁO? 

 TAK! 

 



PO WER 
 

 JEŚLI DOSTAJESZ STYPENDIUM SOCJALNE NA NASZEJ 
UCZELNI, TO MOŻESZ STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE 
NA WYJAZD Z PROGRAMU POWER.  

 

 ILE DOSTANĘ NA MIESIĄC? 

 Dostaniesz grant w wysokości 2936/2517/2097 PLN 
miesięcznie (w zależności od grupy kraju) 

 ALE: WIADOMOŚĆ O DOFINANSOWANIU DOSTANIESZ 
TAKŻE DOPIERO OK. CZERWCA! 

 



NA JAKI OKRES MOGĘ WYJECHAĆ? 

W ramach wymiany studenckiej na naszej uczelni 
istnieją dwa rodzaje mobilności: 

 SMS – wyjazdy na studia (I semestr, II semestr lub cały rok 
akademicki) 

 SMP – wyjazdy na praktykę (2 – 3 miesiące. W uzasadnionych 
przypadkach do 10 miesięcy) 

 

CZY MOŻNA POJECHAĆ DRUGI RAZ? 

 TAK. Nie można tylko przekroczyć 12 miesięcy w ramach jednego cyklu 

studiów + musi zgodzić się Dziekan. 

 

 



 

 

 

 

 Można pojechać na SMP jako absolwent ale 

trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną jeszcze 

w trakcie studiów!!! To b. ważne! 

 



GDZIE MOGĘ WYJECHAĆ? 
KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 

 
 27 krajów Unii Europejskiej 

 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, 
Lichtenstein, Norwegia 

 kraj kandydujący: Turcja 
 

 WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH jest dostępny na naszej stronie 
internetowej www.amuz.krakow.pl w zakładce Współpraca 

Międzynarodowa/ Erasmus, lista uczelni 
  

CZY MOGĘ WYJECHAĆ DO UCZELNI KTÓREJ NIE MA NA TEJ LIŚCIE? 
 JEST TO MOŻLIWE. Musisz tylko poprosić nas o skontaktowanie się z tą 

uczelnią i zapytanie czy możemy podpisać tzw. UMOWĘ BILATERALNĄ – 
PROSZĘ TO ZGŁOSIĆ DO MNIE. 

http://www.amuz.krakow.pl/


 

 

 Planowane jest rozszerzenie mobilności poza 

kraje europejskie 

 Na razie w grę wchodzą tylko nieliczne mobilności ale 

będzie ich coraz więcej 

 

 http://erasmusplus.org.pl/ 
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A do kogo mam się zwrócić z pytaniami 

na temat Erasmusa? 

 

Do dr Karoliny Jarosz  

 Przyjdź: pokój 223 Ośrodek Współpracy Międzynarodowej 

 Zadzwoń: 12 422 04 55 w. 147 lub 12 426 29 70 

 Napisz: karolina.jarosz@amuz.krakow.pl 

 

 Jestem Asystentem Koordynatora ds. Erasmus  i Prorektora ds. 
Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 

 Prof. Rafała Jacka Delekty i pomogę ci załatwić formalności. 

 

 To ja!!! 

mailto:karolina.jarosz@amuz.krakow.pl


Na razie wygląda nieźle. Gdzie jest 

kruczek…??? 

Nigdzie. Ale musisz sobie zaplanować… 

 

1. Ułożenie programu studiów tak, aby później nie 
było problemów = studiowanie stron www uczelni 
partnerskich 

2. Czas na wypełnienie dokumentów i zebranie niezbędnych 
podpisów 

3. Czy masz w porządku indeks? Zaliczyłeś poprzedni semestr? A 
co z bieżącym? 

4. Czy mieszkasz w akademiku? Wypożyczyłeś instrument? Musisz to 
uregulować.  

5. Gdzie będziesz mieszkać w trakcie pobytu? Załatwisz 
akademik? To bardzo ważne! Nie zapomnij o tym w trakcie roku w 
którym przygotowujesz się do wyjazdu! 



JAK ZALICZĘ PRZEDMIOTY KTÓRYCH NIE MA W 

UCZELNI PARTNERSKIEJ? PRZECIEŻ SIĘ NIE 

ROZDWOJĘ!! 

 

 No pewnie że nie. 

 Po pierwsze: wydrukuj sobie z akademickiej strony internetowej www.amuz.krakow.pl 

dokument 

 Porozumienie  o programie studiów 

 

 Po drugie: pomyśl co możesz zrobić i porozmawiaj z Dziekanem swojego wydziału: 

 1. Zaliczyć przedmiot WCZEŚNIEJ 

 2. Zaliczyć przedmiot PÓŹNIEJ 

 3. Zaliczyć przedmiot EKSTERNISTYCZNIE 

 4. Wybrać POKREWNY przedmiot na uczelni partnerskiej 

http://www.amuz.krakow.pl/


PRZYKŁAD 

POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI: __________/__________ 

Uczelnia 

partnerska 

l.p. Przedmioty realizowane 

zgodnie z siatką godzin 

Akademii Muzycznej  

w Krakowie 

w roku akademickim 

wyjazdu do uczelni 

partnerskiej (wypisać 

wszystkie przedmioty) 

Obowiązująca forma 

zaliczenia 

Przedmioty 

realizowane 

w uczelni partnerskiej 

Planowana forma 

zaliczenia 

Guildhall School 

of Music 

1 Instrument główny egzamin Individual lessons 

and masterclasses 

Egzamin w uczelni 

partnerskiej 

2.  Kwartet smyczkowy egzamin Chamber music Egzamin w uczelni 

partnerskiej 

3. Harmonia zaliczenie xxxxx Eksternistycznie w 

uczelni macierzystej 

4.  Kontrapunkt egzamin xxxxx Na roku III  

w uczelni 

macierzystej 

5. Muzyka polska XIXw egzamin English music 

literature of the 

XIXth century 

Egzamin  

w uczelni partnerskiej 

ITD. 



JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ  

ZŁOŻYĆ PRZED ROZMOWĄ KWALIFIKACYJNĄ? 
 

 Tylko jeden: KARTĘ REJESTRACYJNĄ 
 

 Wypełniasz tak jak potrafisz (wpisując np. tylko jedną uczelnie ponieważ jeszcze się 
musisz zastanowić na pozostałymi) i PRZESYŁASZ  E – MAILEM na 
karolina.jarosz@krakow.amuz.pl lub PRZYNOSISZ do Ośrodka Współpracy 
Międzynarodowej pok.223 

Imię i nazwisko 

Wydział 

Specjalność / Kierunek 

Obecny rok studiów 

Profesor przedmiotu głównego 

Adres 

Telefon kontaktowy 

E - mail 

Data urodzenia 

Preferowane terminy wyjazdu 

Miejsce wyjazdu /uczelnia/ Miasto/Państwo/kod Erasmusa – dostępny na www.amuz.krakow.pl  
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JAKIE DOKUMENTY  

MUSZĘ ZŁOŻYĆ PO ROZMOWIE 

KWALIFIKACYJNEJ? 

Wszystkie dokumenty znajdują się na  www.amuz.krakow.pl/ Współpraca 

Międzynarodowa/Erasmus/Erasmus dla studentów  

OSOBIŚCIE PRZYNOSISZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY 

 OŚWIADCZENIE: Oświadczam że zostałem poinformowany przez 

władze Akademii Muzycznej w Krakowie o tym, iż zakwalifikowanie się do 

wyjazdu stypendialnego w ramach programu Erasmus+ nie jest równoznaczne 

z otrzymaniem stypendium.  Otrzymanie stypendium i jego wysokość 

uzależnione jest od przekazania  stosownych środków na ten cel przez 

Narodową Agencję Programu LLP-Erasmus.   

 PO CO TO PODPISYWAĆ? Ponieważ jak nie dostaniemy pieniędzy z Agencji nie 

będziesz miał do nas pretensji. Tym samym wiesz że możesz wyjechać bez grantu! 
(Takie sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko) 

 PROŚBA O ZGODĘ NA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY 

APLIKACYJNEJ podpisana przez profesora przedmiotu głównego i dziekana 

wydziału (lepiej: przez twojego PRODZIEKANA!) 

 POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW o którym była wcześniej 

mowa podpisane przez twojego prodziekana. 

http://www.amuz.krakow.pl/


JAKIE DOKUMENTY  

MUSZĘ ZŁOŻYĆ DO APLIKACJI DO UCZELNI 

ZAGRANICZNEJ? 

 PAMIĘTAJ ŻE UCZELNIE MAJĄ SWOJE DEADLINES!  

 PAMIĘTAJ O APLIKACJACH ON-LINE! 

 

 NAGRANIE (próbka możliwości, dwa- trzy utwory 
nagrane na płytę CD) 

 STUDENT APPLICATION (po dwa egzemplarze 
do każdej uczelni) 

 LEARNING AGREEMENT (po dwa egzemplarze 
do każdej uczelni) 

 Jeżeli będziesz miał problem z wypełnieniem -  pomogę! 

 Zobacz jak wyglądają te dokumenty… 
www.amuz.krakow.pl/Erasmus 
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ROZMOWA KWALIFIJACYJNA:  

NIE BÓJ SIĘ! 

PO CO? 

 Musimy zobaczyć kim jesteś  i czy będziesz nas godnie reprezentować. 
Zastanów się co możesz powiedzieć o Twoim mieście,Twojej uczelni i Twoich 
profesorach… 

 Ty sam musisz wiedzieć po co chcesz pojechać. Wiedz gdzie chcesz jechać i kto 
tam uczy. A może są jakieś inne powody? Powiedz nam, że właśnie tobie 
powinniśmy przyznać grant ponieważ bardzo na wyjeździe skorzystasz. 

JAKIE MAM MIEĆ UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE? 

Musisz nam udowodnić że będziesz rozumiał wykłady.  
 Jeżeli jesteś instrumentalistą będzie ci łatwiej ponieważ nawet w 

Niemczech czy w Norwegii będziesz mógł się porozumieć z profesorem 
instrumentu po angielsku nawet jeżeli kiepsko u ciebie z niemieckim czy 
norweskim. Jeżeli jesteś teoretykiem muzyki – musisz się porozumiewać 
w języku uczelni w miarę biegle! Chyba, że są tam specjalne przedmioty 
prowadzone w jęz. angielskim. 



ROZMOWA KWALIFIJACYJNA 

 

Na rozmowę kwalifikacyjną przynieś 
swój indeks! Musimy wiedzieć jak 
przebiegają twoje studia. 



Co dalej? 

 

 

 Jeżeli jesteś pozytywnie zakwalifikowany pozostaje jeszcze… 

 … skompletowanie wszystkich dokumentów.  Dołącz: 

 CV  po polsku 

 CV po angielsku lub w języku uczelni i ew. listy motywacyjne 

 

 

 I WYSYŁAMY DOKUMENTY…. Pocztą, mailem, on – line…. 



Co dalej? 

 CZEKASZ…CZEKASZ… 

 

 ok. czerwca dostajemy odpowiedzi od uczelni 

partnerskich 

   I TERAZ…..HURRA DOSTAŁEŚ SIĘ!!!! 

Dopełniamy formalności:  przyjdź osobiście i.. 

 Przynieś kartę rozliczeniową (do pobrania w dziekanacie) 

 Przynieś ksero dowodu 

 Ubezpiecz się!! 

 ZAŁÓŻ KONTO WALUTOWE LUB ZAZNACZ W UMOWIE 

ŻE CHCESZ POBRAĆ PIENIĄDZE OSOBIŚCIE 

 NO I PODPISZ UMOWĘ FINANSOWĄ…. 

 



OLS 

 

 Przyjdzie do ciebie link z TESTEM JĘZYKOWYM 

 Twoim obowiązkiem jest go wypełnić a następnie 

wypełnić TEST KOŃCOWY 

 Obowiązek ten jest zapisany w umowie finansowej 

 Uwaga – bez testu, zwracasz grant! 

 

 Być może DOSTANIESZ RÓWNIEŻ LINK DO 

KURSU JĘZYKOWEGO ON – LINE. Jest to uzależnione 

od liczby licencji, które dostanie Uczelnia. Pierwszeństwo mają studenci, 

którzy mieli niższy poziom w teście początkowym (A, B). 



Kiedy dostanę pieniądze? 

 

 Po podpisaniu umowy finansowej, jednak nie wcześniej niż 

dwa tygodnie przed wyjazdem. 

 

 JEŻELI JEDZIESZ NA JEDEN SEMESTR STYPENDIUM 

OTRZYMUJESZ 70% i 30% 

 

 JEŻELI JEDZIESZ NA CAŁY ROK STYPENDIUM 

OTRZYMUJESZ W czterech ratach:  

 70% i 30% + 70% i 30% 



Czy muszę od stypendium zapłacić podatek? 

 

 

 

 Nie!! Stypendia są zwolnione od podatku  
 ufff…. 



W TRAKCIE POBYTU 

 

 

 UCZYSZ SIĘ, ZALICZASZ PRZEDMIOTY I ODBIERASZ: 

 TRANSCRIPT OF RECORDS  
(wykaz przedmiotów i zaliczeń) 

 CONFIRMATION OF STUDY PERIOD  
(potwierdzony okres pobytu. Czasami jest to już uwzględnione w Transcript 

of Records). 

 

 



PO POWROCIE 
 

 

 SKŁADASZ  KOPIĘ TRANSCRIPT OF RECORDS  

i ORYGINAŁ CONFIRMATION  

 W OŚRODKU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 

 

 WYPEŁNIASZ ANKIETĘ 

 POKAZUJESZ TRANSCRIPT OF RECORDS DZIEKANOWI, KTÓRY 

ROZLICZA TWÓJ OKRES STUDIÓW SPĘDZONY ZAGRANICĄ I 

ZALICZA PRZEDMIOTY. 



WAŻNE TERMINY 

 TERMIN REJESTRACJI DO PROGRAMU 

 DO  15.12 każdego roku na NASTĘPNY ROK 

AKADEMICKI 

 

 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

GRUDZIEŃ LUB STYCZEŃ  

jeżeli złożysz kartę rejestracyjną dostaniesz dokładną informację e – mailem 

 

 TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

aplikacyjnych 

zgodnie z deadlines Uczelni zagranicznych (nie później niż 1 miesiąc 

PRZED) 

 

 



LINKI… 

 KARTA STUDENTA ERASMUS+ 

 http://erasmusplus.org.pl/wp-

content/uploads/2014/07/2014_karta-studenta-

erasmusa_PL.pdf 

 

 AGENCJA NARODOWA: 

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/ 
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GDZIE MOGĘ SIĘ CZEGOŚ JESZCZE 

DOWIEDZIEĆ? 

Wszelką radą i pomocą służy  

  

dr Karolina Jarosz 

Uczelniany Koordynator ECTS 

Asystent Koordynatora programu ERASMUS+ 

Akademia Muzyczna w Krakowie 

ul. św. Tomasza 43 

31-027 Kraków 

+ 48 12 422 04 55 wew.147 

karolina.jarosz@amuz.krakow.pl 

 

mailto:karolina.jarosz@amuz.krakow.pl


Dodatkowe informacje: SZWAJCARIA 

 as you probably know, Switzerland is not 

taking part at the ERASMUS+ 

programme at the moment.  

 We have a programme replacing ERASMUS+ with the big 

difference, that Switzerland has to pay also for 

our Incoming students and teachers, because 

you are not able to ask for money at EU for activities 

with Switzerland. 

 In case, there is a student from your university, who will 

be accepted in Basel (deadline for application for study 

year 2015/2016 is 31st of January, 2015) or in case we will 

have a teacher’s exchange, I will send you our form to fix 

the new agreement. 

 



KORZYŚCI 

Przygoda   

Poznanie nowych ludzi 

Dalsze możliwości współpracy z profesorami 

Zysk naukowy/praktyka wykonawcza 

Język 

Wpis do suplementu do dyplomu 

Dodatkowe doświadczenie do CV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Decyzja należy do Ciebie… 


