
WNIOSEK O KARTĘ ERASMUSA DLA 

SZKOLNICTWA WYŻSZEGO –

KONKURS 2021 R.

25 maja 2021 r.



12.00 – 12.10 Wprowadzenie

12.10 – 12.50 ECHE, zasady i sposób wnioskowania

12.50 – 13.00 Przerwa

13.00 – 13.30 Wniosek – omówienie formularza

13.30 – 14.00 Pytania i odpowiedzi

Program webinarium:



ERASMUS JAKO WSPARCIE REALIZACJI STRATEGICZNYCH ZAŁOŻEŃ 

INSTYTUCJI

➢ Program Erasmus jako wsparcie założeń strategicznych uczelni (misja, 

strategia internacjonalizacji);

➢ Opis strategii w Erasmus Policy Statement;

➢ Złożenie wniosku o ECHE = akceptacja zasad Karty Erasmusa dla szkolnictwa 

wyższego



AKCJE KLUCZOWE W PROGRAMIE 2021-2027

Akcja 1 Mobilność edukacyjna (wyjazdy edukacyjne studentów i pracowników 

uczelni)

Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji (współpraca instytucji szkolnictwa 

wyższego przy realizacji międzynarodowych projektów)

Działania centralne (oferta Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i 

Kultury (EACEA) w sektorze Szkolnictwo wyższe



NOWE ELEMENTY W NOWYM ERASMUSIE+ 2021-2027

➢ Podjęcie działań zapewniających wykorzystanie i promocję cyfrowych 
narzędzi do zarządzania mobilnością;

➢ Mobilności mieszane; 

➢ Promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich działaniach 
związanych z programem;

➢ Wykorzystywanie do promocji uczestnictwa w programie byłych uczestników, 
studentów i pracowników (lokalni ambasadorzy)



KIERUNKI ROZWOJU EUROPEJSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-

education-policy_en

W ramach kontynuowania tych działań w dziedzinie szkolnictwa wyższego 

Komisja Europejska pracuje obecnie nad trzema głównymi priorytetami, 

które umożliwią wszystkim studentom większą mobilność i zwiększą liczbę 

wymian studenckich. 

Są to:

1. sieć europejskich szkół wyższych

2. automatyczne wzajemne uznawanie dyplomów

3. europejska legitymacja studencka.

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-education-policy_en


STRONA PROGRAMU ERASMUS+ - KE

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en


STRONA AGENCJI WYKONAWCZEJ DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA 

AUDIOWIZUALNEGO (EACEA)

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_en


STRONA POLSKIEJ NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ 

HTTPS://ERASMUSPLUS.ORG.PL/

https://erasmusplus.org.pl/


PRZYDATNE INFORMACJE – NASZA STRONA WWW (1)

https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=3

https://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek?sector=3


https://erasmusplus.org.pl/kalendarz-wydarzen/webinar-wnioski-o-karte-

erasmusa-w-sektorze-he

PRZYDATNE INFORMACJE – NASZA STRONA WWW (2)

https://erasmusplus.org.pl/kalendarz-wydarzen/webinar-wnioski-o-karte-erasmusa-w-sektorze-he


PRZYDATNE INFORMACJE – NASZA STRONA WWW (3)

Na naszej stronie znajdują się przede wszystkim:

➢ odnośniki do właściwej procedury wniosku

➢ link do strony komisyjnej, gdzie można znaleźć m.in. Przewodnik dla 

wnioskodawców oraz wskazówki, jak wypełnić formularz



UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+

➢ Kraje programu (programme countries):

• 27 państw członkowskich UE;

• Kraje EFTA-EEA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia); 

• Inne (kandydujące/stowarzyszone) (Serbia, Turcja, Macedonia 

Północna);

➢ Kraje partnerskie (partner countries):

• Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony):

Partnerstwo Wschodnie, Partnerstwo Południowe (Basen Morza

Śródziemnego), Bałkany Zachodnie, Rosja;

• Pozostałe kraje (podzielone na 10 odrębnych regionów)



AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Akcja 1 programu Erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego:

➢ Mobilność na studia i praktyki: studenci studiów wszystkich poziomów;

➢ Staże dla absolwentów: absolwenci w ciągu roku od ukończenia studiów, rekrutacja

na ostatnim roku nauki na macierzystej uczelni;

➢ Mobilność w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych;

➢ Przyjazdy przedstawicieli biznesu w celu prowadzenia zajęć na uczelniach;

➢ Mieszane kursy intensywne Blended Intensive Programmes



ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PODPISANIA ECHE PRZEZ INSTYTUCJĘ

➢Ogólne/podstawowe (fundamental principles); 

➢Zasady odnoszące się do mobilności (before/during/after mobility);

➢Zasady odnoszące się do udziału w projektach wielostronnych;

➢Zasady odnoszące się do trwałości rezultatów, ich promocji i 

upowszechniania oraz dbanie o powszechną znajomość zasad Karty ECHE



KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO –

ZOBOWIĄZANIA UCZELNI W ZAKRESIE MOBILNOŚCI

Uczelnia zobowiązuje się do:

➢ pełnego respektowania zasad niedyskryminacji

➢ pełnego zaliczenia wszystkich pozytywnie ocenionych przedmiotów, 

na które student uczęszczał podczas okresu studiów za granicą

➢ niepobierania od studentów przyjeżdżających jakichkolwiek opłat za 

naukę, opłat rejestracyjnych, opłat za egzaminy, korzystanie z 

laboratoriów lub bibliotek.



Uczelnia zobowiązuje się do:

➢ zapewnienia pełnego i równego dostępu dla wszystkich uczestników, w 
tym pochodzących ze środowisk defaworyzowanych

➢ posiadania procedury przyznawania punktów ECTS

➢ wdrażania zapisów Europejskiej Karty Studenta (European Student Card 
Initiative)

➢ wdrażania i promowania praktyk przyjaznych środowisku w ramach 
programu Erasmus+

➢ promowania postaw obywatelskich wśród uczestników programu



…PRZED ROZPOCZĘCIEM MOBILNOŚCI

➢ realizowania mobilności edukacyjnej studentów i pracowników na 

podstawie przygotowanych i zatwierdzonych przed wyjazdem 

porozumień (o programie studiów/praktyki w przypadku studentów 

oraz o programie nauczania/szkolenia w przypadku pracowników), 

uzgodnionych przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i uczestnika 

mobilności;

➢ zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności 

pomocy związanej z uzyskaniem wizy, jeżeli jest wymagana; 

➢ zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności 

pomocy związanej z uzyskaniem ubezpieczenia, jeżeli jest wymagane;

➢ zapewnienia przyjeżdżającym uczestnikom mobilności wsparcia 

związanego ze znalezieniem zakwaterowania;



…PRZED ROZPOCZĘCIEM MOBILNOŚCI

➢ publikowania na stronie internetowej oraz regularnego i
terminowego aktualizowania katalogów przedmiotów, aby zapewnić
przejrzystość informacji dla wszystkich zainteresowanych i umożliwić
studentom – kandydatom do wyjazdu – dokonanie właściwych
wyborów odnoszących się do programu kształcenia za granicą;

➢ realizowania mobilności w oparciu o zawarte uprzednio umowy
międzyinstytucjonalne; umowy te określają rolę i obowiązki każdej
ze stron i zobowiązują do przestrzegania uzgodnionych kryteriów
jakościowych stosowanych podczas naboru kandydatów,
przygotowania uczestników mobilności, ich przyjęcia w instytucji
zagranicznej oraz integracji z lokalną społecznością;

➢ zapewnienia uczestnikom mobilności dobrego przygotowania do
wyjazdu, w tym przygotowania językowego pozwalającego na
osiągnięcie odpowiedniego poziomu biegłości;



…PODCZAS MOBILNOŚCI

➢ zapewnienia równego traktowania studentów i pracowników 

miejscowych oraz przyjeżdżających uczestników mobilności pod kątem 

akademickim i w odniesieniu do innych świadczonych usług; 

➢ włączenia przyjeżdżających uczestników mobilności do codziennego 

życia instytucji przyjmującej i integrowania ich z lokalną społecznością 

akademicką;

➢ oferowania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego 

doradztwa i wsparcia;

➢ udzielania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego 

wsparcia językowego.



…PO ZAKOŃCZENIU MOBILNOŚCI

➢ uznania wszystkich działań studenta wymienionych w porozumieniach o 

programie studiów/praktyki – pod warunkiem ich pozytywnego zrealizowania –

za część składową programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu 

uczelni macierzystej;

➢ terminowego przekazania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności oraz ich 

instytucjom macierzystym zaświadczeń zawierających pełny i dokładny zapis 

ich osiągnięć;

➢ wspierania reintegracji powracających uczestników mobilności oraz 

umożliwiania im wykorzystania uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji i 

innych studentów/ pracowników;

➢ uznania działań dydaktycznych i szkoleniowych podjętych przez pracowników 

podczas okresu mobilności zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem.



…W PRZYPADKU UDZIAŁU W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY

➢ zadbania o to, by podejmowana współpraca prowadziła do trwałych 

rezultatów przynoszących korzyści wszystkim partnerom;

➢ udzielania odpowiedniego wsparcia uczestniczącym w projektach 

pracownikom i studentom;

➢ wykorzystywania rezultatów projektów w taki sposób, aby zapewnić

jak największy ich wpływ na indywidualnych uczestników i instytucje, jak 

również popierać wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń w obrębie 

szerszej wspólnoty akademickiej.



…W CELU PROPAGOWANIA INFORMACJI

➢ zamieszczenia Karty ECHE wraz z deklaracją polityki uczelni Erasmusa 

na stronie internetowej uczelni;

➢ konsekwentnego promowania działań podejmowanych w programie i 

ich rezultatów. 

W imieniu instytucji przyjmuję do wiadomości, że wdrażanie postanowień

Karty będzie monitorowane przez Komisję Europejską i że naruszenie

którejkolwiek z wyżej wymienionych zasad lub któregokolwiek ze 

zobowiązań może prowadzić do anulowania Karty.

Podpis prawnego przedstawiciela uczelni



PRZYGOTOWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ECHE – PRZEWODNIKI ORAZ 

STRONY WWW

▪Zasady konkursu

call-fiche_erasmus-2021-
eche-cert_en.pdf 
(europa.eu)

▪Należy zapoznać się z 
materiałem na stronie: 
Funding & tenders
(europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2021/call-fiche_erasmus-2021-eche-cert_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-eche-cert-fp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ERASMUS-EDU-2021-ECHE-CERT-FP;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY: (1)

1. Zapoznać się z treścią „Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 

Guidelines”, który jest dostępny na stronie: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-

higher-education-2021-2027-guidelines_en

2. Opracować „Erasmus Policy Statement” (EPS), który będzie istotnym elementem

oceny wniosku o ECHE

3. Sprawdzić poprawność numeru PIC powiązanego z ECHE 2014-2020. W przypadku

wątpliwości można zweryfikować numer z danymi widniejącymi na stronie KE:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en lub założyć numer PIC

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en


PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY: (2)

4. Posiadać dostęp do serwera EU Login (dane do logowania takie, jak np. do systemu 
Mobility Tool+)

5. Zapoznać się z treścią „GUIDELINES FOR APPLICANTS” dostępnego na stronie:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/charter-
annotated-guidelines-feb2020_en.pdf

6. Zapoznać się ze wskazówkami na temat wypełniania samego formularza wniosków. 

Dostępne są one na stronie: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/common/guidance/om_en.pdf

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/charter-annotated-guidelines-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf


ECHE - JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Szczegółowe informacje („krok po kroku”) – strona internetowa Agencji Wykonawczej:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-charter-higher-education-2021-27-

%E2%80%93-new-call-published_en („How to apply”)

❑ EULogin (European Commission Authentication Service)

❑ Numer PIC (Participant Identification Code): rejestracja poprzez Participant Portal w URF 

(unique registration facility)

Legal entity form:

• Podmiot prawa publicznego (+wyciąg z KRS)

Financial identification form:

• Informacje o rachunku bankowym (poświadczenie przez bank albo wyciąg bankowy)

❑ Złożenie wniosku o ECHE (tylko wersja elektroniczna)

GUIDELINES FOR APPLICANTS: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-charter-higher-education-2021-27-%E2%80%93-new-call-published_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en


ECHE - JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK (2)

Termin: 10 czerwca 2021 o godz. 17:00

=> Automatyczne zwrotne potwierdzenie z serwera KE na adres 

email koordynatora Erasmusa

Problemy techniczne: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Rozstrzygnięcie konkursu: październik 2021 r.

mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu


PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU

Instytucje szkolnictwa wyższego posiadające Kartę ECHE 2014-2020 zostały 

podzielone na dwie grupy:

▪ Grupa 1 – uczelnie, które podlegają uproszczonej procedurze wnioskowania 

(formularz wniosku Light Procedure)

▪ Grupa 2 – uczelnie, które podlegają pełnej procedurze wnioskowania 

(formularz wniosku Full Procedure)

Uczelnie, które nie posiadały karty ECHE w latach 2014-2020

podlegają pełnej procedurze wnioskowania!



PRZERWA



GDZIE ZNALEŹĆ FORMULARZ WNIOSKU?
Strona www KE: 

Wniosek w wersji Full procedurę Funding & tenders (europa.eu)

(europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-eche-cert-fp;callCode=ERASMUS-2021-ECHE-CERT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eche-fp-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


FULL PROCEDURE – SŁOWEM WSTĘPU

• Grupę tę stanowią uczelnie, które nie realizowały projektów mobilności z krajami 

programu w latach 2017-2020 i/lub te, które w realizacji założeń karty ECHE 

natrafiały na pewne trudności, co zostało odzwierciedlone w: ocenie raportów 

końcowych z realizacji projektów, w raportach z wizyt monitoringowych, w 

raportach z przeprowadzonych kontroli. Nowi wnioskodawcy, czyli uczelnie 

dotychczas w ogóle nie posiadały ECHE, również zaliczają się do tej grupy;

• Jeżeli uczelnia nie jest pewna, do jakiej procedury została przyporządkowana, 

powinna

skontaktować się z Narodową Agencją (mail na adres: he@erasmusplus.org.pl);

• System nie chroni przed wybraniem niewłaściwej opcji, a złożenie wniosku w 

opcji niewłaściwej będzie powodowało jego odrzucenie. Zalecane jest więc 

zwrócenie szczególnej uwagi na wybór odpowiedniej procedury wnioskowania. 

mailto:he@erasmusplus.org.pl


ROZPOCZĘCIE WYPEŁNIANIA WNIOSKU 



ROZPOCZĘCIE WYPEŁNIANIA 
WNIOSKU

FULL PROCEDURE (LINK)

LIGHT PROCEDURE (LINK)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-eche-cert-fp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ERASMUS-EDU-2021-ECHE-CERT-FP;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-eche-cert-lp;callCode=ERASMUS-2021-ECHE-CERT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


OBOWIĄZKOWA LEKTURA!

Przydatne linki:

Online Manual

IT How To

IT Helpdesk (formularz kontaktowy)

FAQ

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/pages/viewpage.action?pageId=1867927
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Create+a+draft+proposal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;grantAndTendertype=1;categories=p_submission_eval;programme=null;actions=;keyword=IT_SEP;period=null


PROCES SKŁADANIA WNIOSKU –
CREATE PROPOSAL (1)



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU –
CREATE PROPOSAL (2)

W przypadku wybrania opcji „Contact

person” konieczne będzie dodanie „Main

contact” w następnym kroku procesu 

aplikacji





PROCES SKŁADANIA WNIOSKU –
CREATE PROPOSAL (3)

Informacja o utworzeniu draftu wniosku

wysłana na adres e-mail



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU -
PARTICIPANTS

Możliwość edycji danych

oraz dodania nowej

osoby kontaktowej



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU – PROPOSAL FORMS (1)



PROCES SKŁADANIA 
WNIOSKU – CZĘŚĆ A (1)



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU – CZĘŚĆ A (2)



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU – CZĘŚĆ A (3)

Zalecane jest 

każdorazowe 

zapoznanie się 

ze wskazówkami 

znajdującymi się 

w tych polach



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU –
CZĘŚĆ A (4)

Najechanie kursorem na większość pól 

ukazuje wskazówki do wypełnienia 



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU –
CZĘŚĆ A (5)

Część danych jest już zaciągniętych, a 

część wymaga ręcznego uzupełnienia



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU – CZĘŚĆ A (6)

Dotyczy 

procedury 

light



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU –
CZĘŚĆ A (7)

Rozwiązanie problemów stwierdzonych 

przez system na etapie walidacji jest 

wymagane do poprawnego przejścia przez 

proces składania wniosku 



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU – CZĘŚĆ B (1)



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU – CZĘŚĆ B (2)



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU – CZĘŚĆ B (3)

Kwestie techniczne



WNIOSEK - FORMULARZ

• Limit stron: 25

• Załączniki: nie są wliczane do ww. limitu

• Minimalna wielkość czcionki: Arial 9

• Format strony: A4

• Marginesy (góra, dół, lewy, prawy): minimum 15 mm (bez nagłówka i stopki)

• instrukcje/pytania nie mogą być usuwane!

Jeśli formularz przekroczy ww. zalecane zasady - system o tym poinformuje.

UWAGA! System pozwoli na złożenie formularza niezgodnego z ww. opisem - strony

powyżej 25. nie zostaną wzięte pod uwagę przy ocenie

Język wniosku: PL oraz EN, FR lub DE



WNIOSEK- CZĘŚĆ OPISOWA (1)

HEI PROFILE

Część statystyczna:

Opis instytucji (m.in. liczba studentów na 

każdym stopniu studiów, liczba 

pracowników naukowych i 

administracyjnych)

Dane dotyczące szerokopojętej

współpracy międzynarodowej

http://m.in


WNIOSEK - CZĘŚĆ OPISOWA (2)



WNIOSEK - CZĘŚĆ OPISOWA (3)

ERASMUS POLICY STATEMENT (p.1)

• Wskazanie działania, które uczelnia zamierza realizować w 
programie Erasmus+ włączone w Erasmus Policy Statement: KA1, 
KA2, KA3 oraz ich implementacja w świetle uczelnianej strategii 
umiędzynarowienia

• Strategia uczelni - w jaki sposób program Erasmus+ wpisuje się w 
założenia strategii umiędzynarodowienia

• Przewidywany wpływ udziału w programie na uczelnię



WNIOSEK - CZĘŚĆ OPISOWA (4)

Organizacja działań w ramach programu Erasmus+

• Przedstawienie ogólnej organizacji (p.2)

• Wdrażanie nowych wymagań odnoszących się do cyfryzacji, ochrony 
środowiska, włączenia i zaangażowania społecznego (p.3.1)

• Działania mobilnościowe: przed, w trakcie i po zakończeniu mobilności 
(p.3.2)

• Udział w europejskich i międzynarodowych projektach współpracy (p.3.3)

• Przedstawienie planu promowania działań podejmowanych w programie oraz 
wdrożenia zasad programu w samej instytucji



WNIOSEK - CZĘŚĆ OPISOWA (5)



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU –
VALIDATE

W przypadku braków wymaganych 

informacji lub załączników system 

zakomunikuje to wraz ze wskazaniem 

obszarów wymagających uzupełnienia lub 

korekty



PROCES SKŁADANIA WNIOSKU –
SUBMIT

Komunikat widniejący na zielono 

powinien informować o poprawnym 

złożeniu wniosku.

Zalecane jest pobranie wersji pdf i 

zachowanie ID formularza. 



ZAWIADOMIENIE EMAIL



KONTAKT

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z 

opiekunem uczelni w NA lub pisząc na adres naszej skrzynki 

ogólnej: he@erasmusplus.org.pl

Problemy techniczne należy natomiast zgłaszać pod 

adresem:

eacea-helpdesk@ec.europa.eu



O TYM CO MOŻNA REALIZOWAĆ SŁÓW JESZCZE KILKA



▪ długoterminowe wyjazdy na studia/praktykę od 2 do 12/24 miesięcy: mobilność 
fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna (min./max. czas trwania 
nieokreślony)

▪ krótkoterminowe wyjazdy na studia/ praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) 
połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów  - opcjonalną) częścią 
wirtualną (min./max. czas trwania nieokreślony)

▪ BIPs: krótkoterminowe wyjazdy na studia (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone 
z obowiązkową częścią wirtualną (min./max. czas trwania nieokreślony) – minimum 
3 ECTS

Blended mobility = każda mobilność fizyczna + wirtualna

NOWE MOŻLIWOŚCI – STUDENCI I DOKTORANCI



NOWE MOŻLIWOŚCI – ABSOLWENCI, OSOBY O STATUSIE POST DOCT

▪ długoterminowe wyjazdy na praktykę od 2 do 12/24 miesięcy: mobilność 
fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna (min./max. czas 
trwania nieokreślony)

▪ krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) 
połączone z obowiązkową (w przypadku post docs opcjonalną) częścią 
wirtualną (min./max. czas trwania nieokreślony)

Blended mobility = każda mobilność fizyczna + wirtualna



NOWE MOŻLIWOŚCI – PRACOWNICY UCZELNI

BIPs - krótkoterminowe wyjazdy na szkolenia (5-30 dni mobilności fizycznej)

połączone z obowiązkową częścią wirtualną (min./max. czas trwania 

nieokreślony) - uczestnicy podnoszący swoje kompetencje



NOWE MOŻLIWOŚCI 

Wyjazdy do instytucji szkolnictwa wyższego w krajach programu 

i w krajach partnerskich – niezależnie od regionu



CZEGO UCZELNIA MUSI BYĆ ŚWIADOMA…



NOWE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PODPISANIA KARTY ECHE

Stosowanie bezpapierowej wymiany dokumentów:

➢ Umowy dwustronne zawierane z uczelniami partnerskimi z krajów programu -

TYLKO w formie elektronicznej

➢ Od 2022/23 Porozumienie o programie studiów TYLKO w formie elektronicznej 

➢ W zależności od stosowanego w rozwiązania - konieczność dołączenia do 

sieci PIONIER, federacji PIONIER.Id i eduGAIN



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ŻYCZYMY 

POWODZENIA PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKU! 


