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Realizacja wyjazdów na studia w 
ramach programu Erasmus+ w roku 
akademickim 2021/2022



Plan spotkania 24.03.2021

1. Gdzie szukać informacji?
2. Rekrutacja na uczelnie partnerskie.
3. Przygotowanie learning agreement.
4. Jak szukać mieszkania? 
5. Dokumenty do umowy.
6. During the mobility
7. Rozliczenie semestru
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Informacje - wyjazdy na studia
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1. Strona internetowa ASP w Gdańsku
Akademia > Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia > Erasmus+ > 
Program Erasmus+ dla studentów > Wyjazdy na część studiów

Ważne dokumenty: 
!!! Zasady realizacji wyjazdów w roku akademickim 2021/2022
!!! Przewodnik dla studentów wyjeżdżających lata ...
!!! Uczelniane zasady finansowania wyjazdów na studia programu Erasmus+ 

2. Strony internetowe uczelni partnerskich (zakładki Erasmus+, 
International Relations, International Cooperation, Incoming students, 
Exchange etc.)

3. Strona programu Erasmus+: https://erasmusplus.org.pl/



Rekrutacja na uczelnie partnerskie
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1. Każda uczelnia partnerska prowadzi swoją własną rekrutację dla 
studentów zainteresowanych przyjazdem w ramach programu Erasmus+.

2. Zasady i terminy rekrutacji do uczelni partnerskich mogą się między sobą 
znacząco różnić.

3. Uczelnia partnerska na etapie swojej wewnętrznej rekrutacji może 
oczekiwać złożenia:

a) nominacji na wyjazd z ASP w Gdańsku (zawsze, przygotowuje Biuro Współpracy i 
Umiędzynarodowienia ASP w Gdańsku)

 b) cv
 c) listu motywacyjnego
 d) portfolio
 e) wykazu ocen zdobytych na ASP (tzw. transcript of records - wydaje BWiU na prośbę    
studenta)
 f) application form ze zdjęciem studenta, itp. 

UWAGA! rekrutacja może odbywać się online poprzez logowanie do wewnętrznego 
systemu uczelni partnerskiej, część uczelni wymaga przesłania przygotowanych 
dokumentów drogą mailową



Rekrutacja na uczelnie partnerskie - przykłady
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1. BAU International Berlin University of Applied Sciences
https://www.berlin-international.de/en/international/erasmus/incoming
-students/ 

https://www.google.com/url?q=https://www.berlin-international.de/en/international/erasmus/incoming-students/&sa=D&source=editors&ust=1617004767461000&usg=AOvVaw1m6489c-Gg33Vc3asuLVBl
https://www.google.com/url?q=https://www.berlin-international.de/en/international/erasmus/incoming-students/&sa=D&source=editors&ust=1617004767462000&usg=AOvVaw0F6X_RgOsU1jeO3EfNaCi4


Rekrutacja na uczelnie partnerskie - przykłady

2. Escola Superior de Artes e Design (ESAD)
https://esad.pt/en/internacional/erasmus/preparation
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https://www.google.com/url?q=https://esad.pt/en/internacional/erasmus/preparation&sa=D&source=editors&ust=1617004767702000&usg=AOvVaw3Zy02xs2RTtG1OO2HQUQxh


Rekrutacja na uczelnie partnerskie - przykłady

3. École supérieure d'art et de design d'Orléans (ESAD)
https://esadorleans.fr/en/international-relations/erasmus/ 
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https://www.google.com/url?q=https://esadorleans.fr/en/international-relations/erasmus/&sa=D&source=editors&ust=1617004767881000&usg=AOvVaw3VIJcBktK_SDPzKdS6nyv6


Przygotowanie Learning agreement

W roku akademickim 2021/2022 obowiązuje uzupełnienie online 
learning agreement: https://www.learning-agreement.eu/

Pełna instrukcja wypełniania znajduje się w Zasadach realizacji pobytu
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https://www.google.com/url?q=https://www.learning-agreement.eu/&sa=D&source=editors&ust=1617004768057000&usg=AOvVaw3ZZAEjTa9-1gfknBoBBZAi


Przygotowanie Learning agreement - ciąg dalszy

1. Co należy wiedzieć przed logowaniem?

- jakie przedmioty chcę realizować w uczelni partnerskiej,

- jakie przedmioty w semestrze wyjazdu (zimowy lub letni 

2021/2022) będą realizowane na moim kierunku na ASP w 

Gdańsku,

- kto jest Receiving Responsible Person i Receiving Administrative 

Contact Person (bardzo ważne potwierdzenie danych tych osób - 

w tym adresów mailowych, w uczelni partnerskiej),

- obecnie - logujemy się za pomocą adresu google naszej uczelni, 

tj. imie.nazwisko@akademia.gda.pl
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mailto:imie.nazwisko@akademia.gda.pl


2. Pola do uzupełnienia: 

Student Information

Sending Institution Information

Receiving Institution Information

Proposed Mobility Programme

Virtual Components (nie uzupełniamy)

Commitment (podpis)

3. Uwaga - studenci wyjeżdżający do krajów Czarnogóry i Izraela nadal 

uzupełniają Learning agreement w wersji tradycyjnej - papierowej.
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Przygotowanie Learning Agreement - ciąg dalszy



1. Maksymalnie w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pobytu.

2. Dodajemy nowe przedmioty, które nie zostały wybrane przez 

Was przed wyjazdem i nie były wpisane do “before the 

mobility”.

3. Usuwamy przedmioty, które zostały wybrane przez Was 

przed wyjazdem, ale w nich ostatecznie nie uczestniczycie.

4. Inne sytuacje: zmiana nazwy przedmiotu, zmiana pkt ects za 

dany przedmiot także muszą zostać uwzględnione w tzw. 

“changes”
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W trakcie wyjazdu - zmiany do Learning agreements



1. Domy Studenckie, mieszkania prywatne, wsparcie 
pracowników i studentów uczelni partnerskich.

2. Uważaj na oszustów - wynajmij po obejrzeniu!

3. Poproś o umowę w języku angielskim, uważnie 
zapoznaj się z jej zapisami!
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Zakwaterowanie



Buddy

• Buddy – system pomocy przyjeżdżającym 
studentom zagranicznym.

• U nas zgłoszenia przyjmowane są dwa razy w 
semestrze w biurze Koordynatora Programu 
Erasmus+ - zapytaj o taką osobę w uczelni 
partnerskiej

• Pomoc w kwestiach organizacji studiów i 
drobnych sprawach życia codziennego, np. 
odbiór z dworca/lotniska, pomoc w znalezieniu 
zakwaterowania, pokazanie miasta, uczelni, 
zapoznanie z polskim językiem, kulturą i 
zwyczajami.
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Finansowanie 
wyjazdów- 
stypendium w 
semestrze 
zimowym 
2021/2022

• Na pokrycie części kosztów 
podróży i pobytu w innym kraju

• Wysokość grantu uzależniona 
jest od kraju pobytu oraz 
długości wyjazdu 

• Studia 450-520 € na miesiąc
• Wyjazd do Izraela i Czarnogóry 

- 700 € na miesiąc
• Dodatkowe wsparcie – program 

PO WER dla studentów ze 
stypendium socjalnym lub osób 
niepełnosprawnych
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Wsparcie 
językowe 
on-line – 
wybrane 
języki

• Test on-line przed wyjazdem 
> kurs online > II test

• możliwość nauki jednego z 
siedemnastu języków: 
angielski, francuski, włoski, 
hiszpański, niemiecki, 
holenderski, szwedzki, 
czeski, duński, grecki, 
portugalski, bułgarski, 
fiński, chorwacki, węgierski, 
rumuński i słowacki
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Dokumenty 
niezbędne do 
podpisania 
umowy 
finansowej

• Potwierdzenie zaliczenia 
poprzedniego semestru w systemie 
Akademus

• Ubezpieczenie - karta EKUZ i NNW 
(zalecane także koszty leczenia)

• Wypełniony test językowy
• Dane bankowe uzupełnione w 

aplikacji w systemie Akademus
• Studenci ostatniego roku studiów - 

podanie ze zgodą 
dziekana/prodziekana/prodziekan 
Wydziału
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Rozliczenie semestru

• Learning agreement – 
after the mobility part lub 
Transcript of Records, 

• Confirmation of Study 
Period,

• indywidualny raport 
uczestnika (Participant 
Report Form),

• wypełnienie drugiego testu 
językowego na platformie 
OLS,

• wewnętrzna ankieta 
dotycząca uczelni 
partnerskiej.
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Dokumenty 
niezbędne do 
rozliczenia 
wyjazdu

maksymalnie 
do 4 tygodni 
po powrocie



Korzyści?

1.doskonalenie znajomości języka obcego

2. samodzielność, niezależność

3. zdobycie wiedzy, nauka nowych technik pracy

4. źródło inspiracji

5. współdziałanie w międzynarodowym środowisku.

6. nowe znajomości

7. większe szanse na rynku pracy

8. „przygoda życia”

9. gotowość do podjęcia pracy za granicą

10. poznanie innych kultur i tradycji…
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Korzyści?

“Moim zdaniem, wyjazd na tę uczelnie był strzałem w dziesiątkę. Mieliśmy wiele warsztatów oraz projektów, o 
których byłam informowana na bieżąco. Doświadczyłam wielu nowych form pracy z ludźmi. Ta uczelnia sprawiła 
również, że zaczęłam patrzeć na sztukę trochę z innej perspektywy. Dzięki czemu, mam teraz wiele pomysłów na 
projekty i rzeźby”.

“Na uczelnię jechałam bez konkretnych oczekiwań, wręcz pełna obaw – mała szkoła prywatna. Zaskoczyło mnie 
indywidualne podejście do studenta, bardzo profesjonalna kadra i miła atmosfera. Wydaje mi się, że podczas tych 
kilku miesięcy rozwinęłam się artystycznie”. 

“Dzięki pracowniom, w których sposoby nauczania różniły się od znanych mi wcześniej, poszerzyłam myślenie o 
swojej sztuce, nauczyłam się wykorzystywania tego co umiem na inne sposoby, nauczyłam się nowych technik. 
Ciekawe było też porozumiewanie się w obcym języku i przebywanie w innej kulturze. Czuję, że niesamowicie 
rozwinęło to moją świadomość i twórczość”.

“Udział w programie Erasmus to niesamowita przygoda, która odmienia charakter i podejście do świata. 
Uczestniczenie w zajęciach pozwoliło mi rozwinąć się artystycznie i naukowo. Nauczyłam się korzystać z 
programów do obliczania budżetu budowy, obciążeń i wytrzymałości naszych struktur architektonicznych, 
obliczania ilości oświetlenia oraz wielu innych umiejętności, których na naszej uczelni się nie naucza. ASP w 
Gdańsku jest zdecydowanie bardziej artystyczne. Tam natomiast zdobyłam umiejętności techniczne, które na 
pewno przydadzą mi się w późniejszym życiu zawodowym”.
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Kontakt mgr Aleksandra Paciorkiewicz
Koordynator Programu Erasmus+

mgr Karolina Kalinowska
Specjalista ds. współpracy i umiędzynarodowienia

Wielka Zbrojownia, pokój 111, I piętro
Tel. 58 301 21 40

e-mail: erasmus@asp.gda.pl
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Strona internetowa ASP

www.erasmusplus.org.pl


