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Kraje uczestniczące w programie (KA103 & KA131)

 Państwa członkowskie UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, 
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy)

 Islandia, Liechtenstein, Norwegia

 Turcja

 Macedonia Północna

 Serbia



Kraje partnerskie (KA107)

 Albania

 Kosowo

 Ukraina



Możliwości wyjazdów dla studentów i pracowników

 W celu zrealizowania części studiów (SMS) na uczelni partnerskiej za 
granicą (od 2 do 12 miesięcy);

 W celu odbycia praktyki (stażu) (SMP)w zagranicznym 
przedsiębiorstwie (od 2 do 12 miesięcy);

 Wyjazdy dla pracowników w celu dydaktycznym (STA) a także 
szkoleniowym (STT);



Nowe możliwości

 Organizacja mieszanych kursów intensywnych – co najmniej trzy 
uczelnie z trzech krajów programu, minimalna liczba uczestników 
przyjeżdżających 15, mobilność od 5 do 30 dni

 Krótkoterminowe wyjazdy na studia / praktykę (5-30 dni mobilności 
fizycznej) połączone z obowiązkową częścią wirtualną

 Wyjazdy dla osób o statusie Post Doct



Możliwość wielokrotnych wyjazdów

 Każdemu studentowi przysługuje tzw. „kapitał mobilności” w wysokości 
12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I lub II)

 UWAGA – do kapitału mobilności wlicza się poprzednie wyjazdy w 
ramach innych programów np. Erasmus +, Erasmus Mundus a także 
wyjazdy bez grantu



Kto może wyjechać na studia?

 Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
(studenci I stopnia musząmieć zaliczony pierwszy rok studiów)

 Mieć nieprzerwanie status studenta

 Znajomość języka w którym student będzie studiował min B1 lub B2

 Przy rekrutacji uwzględnia się również średnią ocen

 UWAGA: pierwszeństwo w przyznawaniu stypendium mają osoby 
wyjeżdżające po raz pierwszy



Jak aplikować?

 Wybór uczelni partnerskiej (lista dostępna na stronie PWSZ Tarnow)

 Wypełnij podanie i odeślij do DWZZ i skontaktuj się z Koordynatorem 
Wydziałowym (lista dostępna na stronie PWSZ Tarnow) w celu ustalenia czy 
zostałeś zakwalifikowany i wypełnienia Learning Agreement

 Przyjdź do DWZZ w celu ustalenia szczegółów dot. pozostałej dokumentacji

 Skompletuj wymagane dokumenty np. wypis z indeksu, zdjęcie, 
ubezpieczenie, konto w EURO, decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego 
lub orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)



Jak aplikować c.d.?

 Przed wyjazdem - podpisanie umowy stypendialnej

 Test początkowy OLS językowy (kurs on-line)

 Będąc na miejscu – zaświadczenie o terminie przyjazdu a później 
wyjazdu – skan dokumentu przesłać do DWZZ

 Learning Agreement część „after the mobility” – wymagany w celu 
uznania okresu studiów za granicą



Stypendium 

 Stypendium jest formą dofinansowania na studiach lub praktyce za 
granicą i nie pokrywa pełnych kosztów pobytu

 Stawki miesięczne są sztywne i zależą od grupy kraju wyjazdu

 Wypłata w 2 ratach – pierwsza przed wyjazdem (80% grantu) a druga 
rata (20% grantu) po powrocie i rozliczeniu się z dokumentów

 Pobyt w instytucji przyjmującej musi mieścić się w okresie od 1 lipca 
2021 do 30 września 2022.



Wysokość dofinansowania (studia) KA 131 – stawki
(stawka stypendialna taka jak w KA103-2020)

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium 
EURO

Grupa 1:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, 
Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14

520

Grupa 2:
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5

500

Grupa 3:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, 
Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, 
Węgry

450



Inne możliwości dofinansowania

 Dofinansowanie dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności –
wniosek należy złożyć co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem 
mobilności, rozliczenie na podstawie kosztów rzeczywistych, co oznacza 
konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi (np. faktury, 
rachunki, bilety)

 Dodatkowe dofinansowanie w wysokości 250 Euro na każdy miesiąc 
pobytu na studiach dla studentów uprawnionych w trakcie rekrutacji do 
stypendium socjalnego na PWSZ Tarnów lub studentów 
niepełnosprawnych



Wyjazdy na praktyki

 Organizowanie w firmach, ośrodkach badawczych, ośrodkach kultury i 
na uniwersytetach

 Oferująmożliwość zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą

 Realizację praktyki zgodnej z kierunkiem studiów

 Dofinansowanie do kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą



Wysokość dofinansowania (praktyki) KA 131 –
stawki

(stawka na SMS + 150 € - podwyższenie stawki o 50 € w stosunku do KA103-2020)

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium 
EURO

Grupa 1:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, 
Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14

670

Grupa 2:
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5

650

Grupa 3:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, 
Turcja, Węgry

600



Wyjazdy długoterminowe studentów / absolwentów 
do krajów partnerskich (poza UE)

Wyjazdy na studia lub na praktykę

do krajów partnerskich w ramach KA131-2021

700 € na miesiąc

+ 250€ na miesiąc dla osób z mniejszymi szansami



Erasmus praktyki – wymagane dokumenty

 Formularz aplikacyjny przesłany do DWZZ

 Wypełniony Learning Agreement 

 Potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie B1 lub B2

 Podpisana umowa stypendialna

 Ubezpieczenie

 Po ukończeniu praktyk - zaświadczenie z instytucji przyjmującej o odbyciu 
praktyki

 Sprawozdanie (ankieta internetowa) lub inny dokument potwierdzający 
odbycie praktyki np. dziennik praktyk



Inne możliwości dofinansowania

 Dofinansowanie dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności –
wniosek należy złożyć co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem 
mobilności, rozliczenie na podstawie kosztów rzeczywistych, co oznacza 
konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi (np. faktury, 
rachunki, bilety)

 Dodatkowe dofinansowanie w wysokości 250 Euro na każdy miesiąc 
pobytu na studiach dla studentów uprawnionych w trakcie rekrutacji do 
stypendium socjalnego na PWSZ Tarnów



Co się liczy gdy szukasz praktyki?

 Czas – nie zwlekaj z szukaniem firmy;

 Starannie przygotowane dokumenty (CV, list motywacyjny);

 Bezpośredni kontakt z firmą (ustalenia dotyczące planu praktyki, okresu 
itd.);

 Cierpliwość – nie zrażaj się po pierwszych niepowodzeniach

 Przemyślany dobór firm – czy naprawdę chcesz tam wyjechać?



Jak znaleźć praktykę

 Odwiedź strony dużych firm oraz międzynarodowych koncernów

 Wykorzystaj osobiste kontakty np. wyjazdy zagraniczne

 Poproś o pomoc DWZZ / wykładowców / promotora

 Skorzystaj z dostępnych wyszukiwarek:

 http://erasmusintern.org/

 http://pl.bab.la/praktyki/

 http://www.eurodesk.pl/

 http://www.rhodesnow.com/



Wyjazdy pracowników PWSZ Tarnów

 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenie zajęć
dydaktycznych (od 2 do 5 dni roboczych pobytu). Celem wyjazdu jest 
przeprowadzenie co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla 
studentów uczelni partnerskiej;

 Wyjazdy szkoleniowe pracowników (od 2 do 5 dni roboczych pobytu). 
Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu np. szkolenie 
praktyczne lub warsztaty

 Udział w mieszanych kursach intensywnych (BIP; mobilność od 5 do 30 
dni)



Wymagane dokumenty 

 Wypełnić „Mobility agreement” w którym proponujemy uczelni 
partnerskiej zajęcia np. wykłady, seminaria (dla dydaktyki) lub 
przygotowanie indywidualnego planu pracy (dla szkolenia)

 Z pomocą DWZZ przygotować „Wniosek o wyjazd zagraniczny” 

 Podpisać „Umowę stypendialną”

 Ubezpieczenie

 Po powrocie rozliczyć się z podróży 



Koszty utrzymania dla pracowników

Kraje należące do danej grupy Stawka dzienna dla 
wyjazdów trwających 

nie dłużej niż 14 dni

Stawka dzienna dla 
wyjazdów trwających od 

15 dni do 2 miesięcy

Grupa 1:
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, 
Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje 
regionu 14

180 € 126 €

Grupa 2:
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 
oraz kraje regionu 5

160 € 112 €

Grupa 3:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, 
Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 € 98 €



Dział Współpracy z Zagranicą

Budynek A, pokój 122

Godziny przyjmowania studentów:

Poniedziałek – Piątek 

7:00 – 15:00

Tel: 14 6316 614

Email: dwzz@pwsztar.edu.pl



Dziękujemy!!!


