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DZIEŃ DOBRY!
Witamy w przewodniku po programie Erasmus+! Powstał on z myślą o studentach i pracownikach
Politechniki Lubelskiej w celu przybliżenia informacji na temat tego, czym jest mobilność edukacyjna.
Program Erasmus+ umożliwia naszym studentom wyjazdy na zagraniczne praktyki zawodowe lub na
część studiów w ramach wymiany międzyuczelnianej. Pracownicy mogą korzystać z dwóch rodzajów
mobilności: wyjazdów w celu prowadzenia zajęć oraz wyjazdów w celach szkoleniowych. Nauczyciele
akademiccy mogą przeprowadzić cykl wykładów w uczelni zagranicznej, natomiast wszyscy pracownicy
mają możliwość odbycia szkolenia w zaprzyjaźnionej uczelni lub firmie zagranicznej. Zarówno mobilności
studentów jak i pracowników finansowane są ze środków Unii Europejskiej.
Współpraca Politechniki Lubelskiej z wieloma uczelniami zagranicznymi prowadzi do wzrostu
poziomu umiędzynarodowienia uczelni, wypracowania zintegrowanego programu nauczania, który
zapewnia studentom najwyższej jakości wykształcenie, pedagogom możliwość realizacji wspólnych
projektów naukowych, a pozostałym pracownikom doskonalenie i podnoszenie własnych kwalifikacji.
W dalszej części przewodnika przedstawione zostaną szczegółowe procedury, z którymi powinni się
Państwo zapoznać przed wyjazdem w ramach programu Erasmus+.
Zapraszamy do lektury!

Dr hab. Paweł Droździel, prof. PL
Prorektor ds. Studenckich
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
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BIURO KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO

Biuro Kształcenia Międzynarodowego (BKM)
zajmuje się w szczególności koordynowaniem
międzynarodowych programów mobilności
edukacyjnej realizowanych przez Politechnikę
Lubelską, w tym programów Erasmus+, Erasmus
Mundus, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy itp.
oraz programu mobilności studentów polskich
uczelni technicznych MOSTECH.
W ramach programu Erasmus+ i innych międzynarodowych programów mobilności edukacyjnej BKM
koordynuje m.in.:








wyjazdy studentów PL na studia wymienne
wyjazdy studentów PL na praktyki zawodowe
przyjazdy studentów zagranicznych na studia i praktyki
wyjazdy i przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych
wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich
proces rekrutacji na studia pełne w językach obcych
proces przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów zagranicznych

Biuro Kształcenia Międzynarodowego
Ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, Polska
Email: lut.international@pollub.pl
Strona internetowa: www.bkm.pollub.pl
Facebook: @LUTOfficeOfInternationalEducation
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KOORDYNATORZY
Koordynatorem Uczelnianym Programu Erasmus+
w Politechnice Lubelskiej jest dr hab. Paweł Droździel,
prof. PL, Prorektor ds. Studenckich. Koordynator Uczelniany
jest odpowiedzialny za podejmowanie kluczowych
decyzji dotyczących funkcjonowania programu Erasmus+
w uczelni.
Na każdym wydziale pracują również koordynatorzy
wydziałowi ds. wymiany międzynarodowej odpowiedzialni
za prawidłową realizację międzynarodowych programów
mobilności
edukacyjnej
oraz
zawieranie
umów
międzyinstytucjonalnych w ramach programu Erasmus+.
Aktualna lista osób zajmujących się programem
Erasmus+ w obrębie wydziałów znajduje się na stronie:
www.bkm.pollub.pl
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ERASMUS STUDENT NETWORK
Erasmus Student Network jest jedną
z największych europejskich organizacji
studenckich, której głównym zadaniem
jest wspieranie studentów biorących udział
w wymianie w odnalezieniu się w nowym
środowisku za granicą.
Erasmus Student Network Lublin University
of Technology jest lokalną sekcją ESN, która
skupia swoje działania przede wszystkim na
pomocy zagranicznym studentom Politechniki
Lubelskiej podczas ich pobytu w Lublinie.
ESN LUT organizuje również wiele wydarzeń kulturalnych, społecznych, imprez, wycieczek, zawodów
sportowych.
Sztandarowym projektem realizowanym przez ESN LUT jest program Mentor, w ramach którego każdy
student Politechniki Lubelskiej może zostać opiekunem studenta zagranicznego i pomóc studentom
przyjeżdżającym w ramach programu Erasmus+ zaaklimatyzować się w Polsce i w Lublinie.
Chcesz zostać członkiem organizacji?
Dowiedz się więcej na temat ESN LUT i programu Mentor:
Erasmus Student Network Lublin University of Technology
Dom Studenta nr 4. (p. 1103 - 11 piętro)
Nadbystrzycka 42 a
20-501 Lublin
e-mail: esnlut@pollub.pl
www.facebook.com/esn.lut.lublin/
www.lut.esn.pl
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O ERASMUSIE
Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej dla uczelni wyższych, ich studentów i pracowników.
Jego celem jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez
rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów
i pracowników szkół wyższych.
Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany
studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama:
rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia
holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466–1536). Nie bez przyczyny.
Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach
Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.
Głównymi założeniami wymiany w ramach programu jest podnoszenie kwalifikacji w ramach edukacji i nauki,
a także stworzenie płaszczyzny wymiany na forum europejskim i światowym. Idea programu Erasmus+
jest kontynuowana w oparciu o doświadczenia poprzednich lat funkcjonowania programu i udoskonalana
w związku z aktualnymi potrzebami rynku międzynarodowego. Międzynarodowy program Erasmus+ został
przewidziany na lata 2014–2021. Planowana jest również jego kontynuacja w kolejnych latach.
Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:
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kraje programu

28 krajów Unii Europejskiej oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Turcja,
Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

kraje
partnerskie

Bałkany Zachodnie, Państwa Partnerstwa Wschodniego, Kraje Południowego
Regionu Morza Śródziemnego, Federacja Rosyjska i inne kraje całego świata
podzielone na poszczególne regiony (szczegółowa lista krajów znajduje się w
Przewodniku po Programie Erasmus+ dostępnym na stronie Narodowej Agencji
Erasmus+ www.erasmusplus.org.pl).
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UMOWY MIĘDZYINSTYTUCJONALNE
Politechnika Lubelska posiada ponad 400 umów podpisanych z uczelniami z różnych krajów biorących
udział w programie Erasmus+. Największą liczbę umów podpisaliśmy z Turcją, Hiszpanią, Niemcami,
Ukrainą, Włochami, Portugalią, Czechami, Słowacją i Francją. Każdego roku kilkuset studentów
i pracowników korzysta z programu Erasmus+ w Politechnice Lubelskiej wyjeżdżając na studia, praktyki
zawodowe, szkolenia lub wykłady.
Na
stronie
internetowej
BKM
znajduje się wyszukiwarka umów
międzyinstytucjonalnych, dzięki której
można łatwo sprawdzić jakiego rodzaju
mobilności obejmuje oraz ich ilość. Dzięki
dostępowi do pełnej treści umowy można
sprawdzić
szczegółowe
informacje
dotyczące np. kalendarza akademickiego
uczelni
partnerskiej,
wymagań
językowych czy osoby do kontaktu.
Warto pamiętać, że istnieje możliwość
korzystania z umów podpisanych
przez inne wydziały, pod warunkiem
otrzymania zgody koordynatora danego
wydziału oraz uczelni zagranicznej.
W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z pracownikami BKM
(www.bkm.pollub.pl).

Politechnika Lubelska
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MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY MOBILNOŚCI
EDUKACYJNEJ
Politechnika Lubelska realizuje międzynarodowe programy mobilności edukacyjnej w ramach
programów Erasmus+, Erasmus Mundus, Tempus czy Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Pracownicy
Biura Kształcenia Międzynarodowego przygotowują projekty mobilnościowe, a także wspierają
administracyjnie przedstawicieli wydziałów Uczelni w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie
w ramach Akcji 2 programu Erasmus+: Partnerstwa Strategiczne oraz Budowanie Potencjału w sektorze
szkolnictwa wyższego.

W latach 2014-2018 Politechnika Lubelska zrealizowała:
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3 projekty w ramach programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, które przewidywały wymianę
studentów i pracowników z uczelniami partnerskimi w Islandii i Norwegii (Reykjavik University
oraz University College of Southeast Norway);
3 projekty w ramach programu Tempus – ENERGY: Development of Training Network for
Improving Education in Energy Efficiency; PROMIS: Professional Master’s Degree in computer science as a second competence in Central Asia (Wydział Elektrotechniki i Informatyki);
VIETUD: Le développement des services de soutien aux étudiants (BKM);
2 projekty w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ „Partnerstwa Strategiczne” - Robotics for Teachers
of Secondary Vocational Schools (Wydział Mechaniczny), oraz Europejski Uniwersytet Wschodni
(BKM wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
i Urzędem Miasta Lublin);
3 projekty w ramach programu Erasmus Mundus: EU-Mare Nostrum, MOVER - Let’s Move Together
oraz Cruz del Sur (BKM).

Politechnika Lubelska

Obecnie realizowane projekty w Politechnice Lubelskiej:


2 projekty w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ „Partnerstwa Strategiczne”
SURE: Sustainable Urban Rehabilitation in Europe (Wydział Budownictwa i Architektury,
planowane zakończenie projektu - X 2018);
MobiAbility: A European standard on support measures in the EHEA for international students
with disabilities (Biuro Kształcenia Międzynarodowego wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki
i Informatyki, planowane zakończenie projektu - VIII 2019);



1 projekt w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ „Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa
wyższego” - TRUNAK: Transition to University Autonomy in Kazakhstan (Wydział Elektrotechniki
i Informatyki - planowane zakończenie projektu - X 2020).

Politechnika Lubelska
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STUDIA I PRAKTYKI – INFORMACJE OGÓLNE
Dokumenty
Każdy student starający się o wyjazd na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+ powinien
zapoznać się z następującymi dokumentami:





przewodnik po programie Erasmus+ na dany rok akademicki – część dotycząca studentów
Karta Studenta Erasmusa
Regulamin Studiów – część Studia Wymienne, Krajowe i Zagraniczne
Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+

Wszystkie powyższe dokumenty lub linki do nich znajdują się na stronie internetowej BKM
(www.bkm.pollub.pl).
Osoby uprawnione do wyjazdu
Do wyjazdu na studia i praktyki w ramach programu Erasmus
uprawnieni są:

studenci zarejestrowani na studiach, które prowadzą
do uzyskania tytułu licencjata, inżyniera, magistra
i doktora;

studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych;

studenci, którzy w momencie wyjazdu mają w pełni
zaliczony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
lub posiadają status studenta studiów drugiego
stopnia.
Podczas całego okresu pobytu na stypendium student nie
może przebywać na urlopie od studiów np. dziekańskim.
Niedawni absolwenci PL (tzw. recent graduates) mogą wziąć udział w wyjeździe na praktykę, jeżeli
pomyślnie przejdą proces rekrutacji na ostatnim roku studiów.

12

Politechnika Lubelska

Kapitał Mobilności
Prawo do wyjazdu na studia i praktyki może być przyznane studentowi na każdym stopniu studiów.
Pobyt na studiach i/lub praktyce w ramach programów LLP-Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus oraz
FSS na danym stopniu studiów nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Okres praktyki absolwenckiej
przypisany jest do stopnia studiów, po którym on bezpośrednio następuje.

Długość pobytu na stypendium
Minimalny okres pobytu w instytucji/uczelni przyjmującej nie może być krótszy niż 60 dni w przypadku
praktyki i 90 dni w przypadku studiów. Pobyt na stypendium nie może przekroczyć dwunastu miesięcy
na danym stopniu studiów (włączając w to przygotowanie językowe i sesje egzaminacyjne). Jeśli student
realizował wcześniej, na tym samym poziomie studiów, wyjazd w ramach programów LLP-Erasmus, FSS,
Erasmus Mundus oraz Erasmus+, od maksymalnego łącznego okresu mobilności (12 miesięcy) odjęty
zostanie okres, przez który przebywał na wymianie. Maksymalny okres finansowania w jednym roku
akademickim w przypadku studiów wynosi 10 miesięcy, a w przypadku praktyki 4 miesiące.
Pobyt na studiach musi rozpocząć i zakończyć się w okresie pomiędzy 1 czerwca danego roku
a 30 września kolejnego roku.
Pobyt na praktyce musi rozpocząć i zakończyć się w okresie pomiędzy 1 czerwca danego roku
a 10 września kolejnego roku. W wyjątkowych wypadkach, na pisemny wniosek studenta skierowany do
prorektora ds. studenckich, praktyka może zakończyć się między 11 września a 30 września.

Politechnika Lubelska
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Kryteria kwalifikacji
Kwalifikacja studentów odbywa się w poszczególnych wydziałach Politechniki Lubelskiej.
Kwalifikacji na studia/praktykę dokonuje komisja wydziałowa zgodnie z umowami podpisanymi przez
wydział. Podstawowymi kryteriami są dobre wyniki w nauce oraz znajomość języka obcego. Poziom
kryteriów uprawniających do wyjazdu w danym roku akademickim ustalany jest przez dziekana.
Listy zakwalifikowanych studentów z podaniem miejsca wyjazdu oraz długości pobytu przesyłane są do
Biura Kształcenia Międzynarodowego.
Terminy
Nabór na wyjazdy na studia trwa do 31 marca roku akademickiego
micckiego poprzedzającego wyjazd.
Nabór na wyjazdy na praktyki w danym roku akademickim
kim odbywa
od
dbywa się
w dwóch terminach:
 do 31 października danego roku akademickiego;
ego;
 do 31 marca danego roku akademickiego.
W przypadku dysponowania przez Uczelnię niewykorzystanymi
ykorzystanym
mi
środkami w ramach programu Erasmus+ może zostać
ogłoszony dodatkowy nabór kandydatów. Termin
rmin
dodatkowego naboru ogłasza Koordynator
nator
Uczelniany Programu Erasmus+ w specjalnym
nym
komunikacie.
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PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE
Online Linguistic Support
Każdy student zamierzający studiować lub pracować w jednym z dwudziestu czterech języków UE jest
zobowiązany wypełnić testy biegłości językowej przed wyjazdem i po powrocie ze studiów/praktyki
za granicą (z wyjątkiem tych studentów, dla których dany język jest językiem ojczystym). Wypełnienie
testów jest warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium i rozliczenia wyjazdu w BKM.
Wynik testu wypełnionego przed rozpoczęciem mobilności nie ma wpływu na możliwość udziału
w programie. Licencja na test nadawana jest przez BKM na podstawie Learning Agreement dostarczonego
przez studenta.
Po podpisaniu umowy z PL student otrzyma licencję na kurs językowy online w systemie OLS. Kurs jest
bezpłatny a dostęp do niego jest możliwy przez cały okres trwania mobilności.
Studenci, którzy uzupełnią pierwszy test biegłości językowej w systemie OLS na poziomie
średniozaawansowanym lub wyższym, tj. B2 lub wyższym, mogą otrzymać licencję na kurs języka kraju
do jakiego wyjeżdżają na studia/praktykę, pod warunkiem dostępności kursu dla tego języka.
Z przygotowania językowego online mogą również korzystać absolwenci wyjeżdżający na praktykę/staż
w programie Erasmus+.
Więcej informacji na temat wsparcia językowego w systemie OLS
można znaleźć na stronie www.erasmusplusols.eu
Studenci biorący udział w wymianie mogą wziąć udział w innego typu kursach językowych,
np. prowadzonych przez uczelnie przyjmujące.

Politechnika Lubelska
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Kursy językowe w PL
Studenci, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani
do wyjazdu na studia/praktyki w ramach programu
Erasmus+, mogą wziąć udział w kursach językowych
organizowanych przez BKM we współpracy ze Studium
Języków Obcych PL. Udział w kursie językowym jest
bezpłatny i dostępny dla wszystkich zakwalifikowanych
studentów. Rekrutacja na kurs jest prowadzona przez
BKM od momentu zakończenia naboru na wyjazdy
na studia na kolejny rok akademicki. Kończy się zaś
w chwili, gdy zbierze się odpowiednia liczba osób.
Oferta kierowana jest bezpośrednio do kandydatów.
Student chcący wziąć udział w kursie składa w BKM
formularz zgłoszeniowy w wyznaczonym terminie.
O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w kursie
decyduje kolejność zgłoszeń, a każdy uczestnik kursu
zobowiązany jest do podpisania Regulaminu kursu
języka obcego.

Karta Studenta Erasmusa
Karta Studenta Erasmusa określa prawa i obowiązki Studenta Erasmusa oraz informuje, czego należy
oczekiwać od uczelni wysyłającej, uczelni/instytucji/organizacji przyjmującej na poszczególnych etapach
realizacji wyjazdu.
Status studenta Erasmusa uzyskują studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa
i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd za granicę - do uprawnionej partnerskiej
uczelni w celu zrealizowania części studiów lub do przedsiębiorstwa albo innej właściwej instytucji
w celu odbycia praktyki.
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STYPENDYŚCI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
Stypendyści ze specjalnymi potrzebami to osoby, które otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe
ze względu na swoją sytuację zdrowotną lub finansową.
Studenci ze specjalnymi potrzebami ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus+ na tych samych
zasadach, co pozostali studenci. Mogą jednak wystąpić o dodatkowe fundusze na wyjazd w ramach
programu PO WER. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez
stypendystę.
Program PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) umożliwia przyznanie
dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej i studentów niepełnosprawnych zaakceptowanych na wyjazd
w ramach programu Erasmus+.
Osoby ze środowisk w niekorzystnej sytuacji
Stypendium dla osób ze środowisk w niekorzystnej sytuacji może być zwiększone o kwotę od 100
do 200 EUR miesięcznie. Warunki przyznawania dodatkowego dofinansowania określają organy krajowe
i agencje narodowe. W Polsce od roku 2014 studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą
dodatkowo otrzymać równowartość 100 EUR w przypadku wyjazdu na praktykę, a w przypadku wyjazdu
na studia 200 EUR miesięcznie. „Dodatek socjalny” przysługuje stypendystom wyjeżdżającym na studia/
praktykę, którzy posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego określonego w ustawie
„Prawo o szkolnictwie wyższym” w terminie określonym przez Uczelnię. Stypendia dla studentów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej są finansowane z funduszy PO WER (projekt „Zagraniczna
mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” Edycja
2.). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BKM.
Osoby realizujące praktyki absolwenckie nie są uprawnione do otrzymywania dodatku socjalnego
z funduszy PO WER.
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Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, niezależnie od jej stopnia, mogą ubiegać się
o dodatkowe dofinansowanie. Studenci ze specjalnymi potrzebami powinni złożyć specjalny wniosek
o dodatkowe środki na pokrycie kosztów związanych z niepełnosprawnością.
Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe środki na pokrycie kosztów dotyczących ich
niepełnosprawności, bez których ich mobilność nie byłaby możliwa, np.:

koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika;

koszty wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego;

koszty specjalnej opieki medycznej;

koszty specjalnych materiałów dydaktycznych;

koszty specjalnego ubezpieczenia medycznego;

koszty zakupu leków w trakcie pobytu na wymianie i inne.
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania kosztów związanych z niepełnosprawnością
znajdują się na stronie internetowej BKM.

Projekt MobiAbility ma na celu opracowanie europejskiego standardu
środków oraz racjonalnych usprawnień na poziomie akademickim dla
studentów niepełnosprawnych chcących wziąć udział w programach
wymiany międzynarodowej oraz uruchomienie wielojęzycznej platformy
internetowej zawierającej informacje na temat uniwersytetów spełniających
standardy oraz posiadających narzędzia komunikacji niezbędne dla
studentów niepełnosprawnych.
Więcej informacji o projekcie:
www.um.es/mobiability/contact.html

Politechnika Lubelska
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Stypendium
Każdemu studentowi zakwalifikowanemu do udziału w programie Erasmus+ przysługuje stypendium.
Miesięczne stawki stypendium ustalane są przez Narodową Agencję programu Erasmus i są publikowane
na stronie BKM.
Zgodnie z Przewodnikiem po programie Erasmus+ przy obliczaniu wysokości stawek stypendium
wprowadza się podział na trzy grupy krajów:
Kraje
Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika
Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Dofinansowanie dla studentów odbywających praktyki jest wyższe o 100 Euro na miesiąc niż dla
studentów wyjeżdżających na studia. Grant przeznaczony jest na pokrycie części kosztów związanych
z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży i utrzymania).
Student otrzymuje całą kwotę przyznanego stypendium przed wyjazdem za granicę. W przypadku
praktyki absolwenckiej uczestnik otrzyma przed wyjazdem 70% kwoty przyznanego stypendium.
Pozostałe 30% zostanie wypłacone po powrocie, pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów
wymaganych do rozliczenia wyjazdu.
Aby otrzymać stypendium, student musi zaakceptować wszystkie warunki umowy z Politechniką Lubelską.
Kwota wypłacanego stypendium obliczana jest z dokładnością do jednego dnia, z zastosowaniem
systemu Mobility Tool. Miesiąc jest traktowany jako 30 dni.
Standardowy okres finansowania to w przypadku wyjazdu na studia 6 miesięcy, a w przypadku wyjazdu
na praktykę – 3 miesiące. Maksymalny okres finansowania w jednym roku akademickim w przypadku
studiów wynosi 10 miesięcy, a w przypadku praktyki 4 miesiące.
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Dopuszczalne są również wyjazdy z „grantem zerowym”.
Oznacza to, że student uczestniczy w programie nie otrzymując
dofinansowania. Student bez dofinansowania z funduszy UE
zachowuje prawa i obowiązki studenta programu Erasmus.
Ostateczna wysokość stypendium jest weryfikowana po powrocie,
na podstawie oficjalnego zaświadczenia (Confirmation of Study
Period/Confirmation of Traineeship Period) wystawianego
przez uczelnię partnerską/instytucję przyjmującą. W przypadku
skrócenia pobytu lub niedotrzymania innych warunków umowy
finansowej, student może zostać wezwany przez uczelnię
macierzystą do zwrotu otrzymanego dofinansowania. Pozostanie
na stypendium dłużej, niż ustalono w umowie nie gwarantuje
przyznania stypendium na dodatkowy okres.
Prawa i obowiązki studenta








W trakcie pobytu na wymianie student zachowuje
uprawnienia do pobierania stypendiów krajowych.
Student nie uiszcza opłat za naukę w uczelni partnerskiej.
Student może być zobowiązany do uiszczenia drobnych
opłat, które obowiązują wszystkich studentów
w uczelni partnerskiej (np. opłata za wydanie legitymacji,
za ubezpieczenie).
Praca za wynagrodzeniem w niepełnym wymiarze godzin w przypadku wyjazdu na studia jest
dopuszczalna.
Otrzymywanie wynagrodzenia od instytucji przyjmującej w ramach wyjazdu na praktykę jest
zgodne z zasadami programu.
Student nie może otrzymywać dofinansowania z funduszy UE na pokrycie kosztów finansowanych
z programu Erasmus.

Aby otrzymać stypendium nie później niż w dniu rozpoczęcia wyjazdu (zgodnie
z datami zapisanymi w umowie), złóż komplet wymaganych dokumentów
i podpisz umowę co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem mobilności.

Politechnika Lubelska
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SPRAWY BYTOWE
Przygotowanie podróży i pobytu
Przed wyjazdem na studia lub praktykę należy starannie przygotować zarówno podróż, jak i pobyt w celu
uniknięcia problemów. Przede wszystkim należy znaleźć zakwaterowanie. Kolejnym ważnym krokiem
jest legalizacja pobytu – przed wyjazdem należy sprawdzić przepisy wjazdowe oraz meldunkowe, a także
przygotować niezbędne dokumenty oraz zdjęcia. Należy pamiętać również o dopełnieniu formalności
w Politechnice Lubelskiej. Niezbędny jest kontakt z właściwym dziekanatem i uregulowanie wszelkich
spraw i zobowiązań. Jeśli student ma uprawnienia do otrzymywania stypendium krajowego (np. za
wyniki w nauce), Politechnika Lubelska będzie kontynuowała jego wypłatę. Student powinien sprawdzić
terminy ubiegania się o stypendium, wynikające z przepisów wewnętrznych uczelni. Powinien ich
dotrzymać. Tuż przed wyjazdem student powinien także przygotować listę wszystkich niezbędnych
danych kontaktowych oraz zgromadzić kopie dokumentów wyjazdowych, również w formie skanów.
Szczególnie ważna jest znajomość adresów, numerów telefonów i godzin przyjęć osób kontaktowych
w Politechnice oraz w uczelni partnerskiej/organizacji przyjmującej.
Zakwaterowanie
Uczelnia zagraniczna/instytucja przyjmująca może pomóc w znalezieniu zakwaterowania, ale nie
ma takiego obowiązku. Studentom najczęściej oferowane są pokoje w akademikach. Jeżeli uczelnia
nie posiada domów studenta, może służyć pomocą poprzez udostępnienie informacji o firmach
pośredniczących w wynajmowaniu mieszkań prywatnych.
W przypadku wyjazdu na studia (lub na praktykę do uczelni) informacji o zakwaterowaniu należy szukać
na stronach internetowych poszczególnych uczelni partnerskich. Jeżeli uczelnia oferuje zakwaterowanie,
student najczęściej musi zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym (Application Form)
lub wypełnić podanie o zakwaterowanie (Accomodation Form) i dołączyć je do innych dokumentów
aplikacyjnych. W przypadku, gdy uczelnia nie oferuje zakwaterowania, student powinien sam zatroszczyć
się o znalezienie mieszkania. Pomocne mogą okazać się sprawozdania studentów z pobytu na studiach
z poprzednich lat. Na prośbę studenta BKM może pomóc w nawiązaniu kontaktu z osobami, które w latach
ubiegłych przebywały na wymianie. BKM pomaga, ale nie pośredniczy w znalezieniu zakwaterowania.

22

Politechnika Lubelska

Legalizacja pobytu i wizy
Pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej
i krajami EOG obowiązuje ruch bezwizowy.
Przekraczając granicę, student powinien mieć
przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.
Należy jednak pamiętać, iż na okres pobytu
przekraczający 3 miesiące konieczne jest
uzyskanie odpowiedniego zezwolenia, zgodnie
z procedurą obowiązującą w danym kraju.
Studenci wyjeżdżający do Turcji muszą wyrobić wizę
w Ambasadzie Republiki Tureckiej w Warszawie.
Odyseusz
Zaleca się aby najpóźniej do dnia rozpoczęcia okresu
mobilności zakwalifikowany uczestnik posiadający
polskie obywatelstwo zarejestrował się w serwisie
Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych - www.odyseusz.msz.gov.pl. Serwis
pomaga zlokalizować podróżnych z Polski w każdym
zakątku globu. W przypadku wystąpienia sytuacji
niebezpiecznych umożliwia także konsulowi
rozsyłanie zarejestrowanym osobom darmowych
powiadomień SMS oraz ułatwia organizację
odpowiedniej pomocy.

Szczegółowe informacje na temat legalizacji pobytu w danym kraju opisane są w poradniku:
„Polak za granicą”, znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
www.polakzagranica.msz.gov.pl/. Przydatne informacje dotyczące legalizacji pobytu znajdują się
również w zakładce Twoja Europa na stronie internetowej www.europa.eu.
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Ubezpieczenie
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia:
 zdrowotnego;
 od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku wyjazdu na praktyki również w miejscu
wykonywania pracy);
 od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy (w przypadku praktyk).
Ubezpieczenie zdrowotne
Jednym z dokumentów uprawniających do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium kraju,
w którym uczestnik będzie przebywać na wymianie jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ). Potwierdza ona prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych
w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. EKUZ może
zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia
zdrowotnego.
Zgłoś się do BKM po zaświadczenie do NFZ,
które należy dołączyć do wniosku o kartę EKUZ.

Korzystając z EKUZ za granicą uczestnik podlega
obowiązkom i korzysta z praw wynikających
z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/
EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni
w tym państwie. Idąc do lekarza należy upewnić
się, że działa on w ramach publicznego systemu
opieki zdrowotnej tego państwa.
NFZ nie będzie pokrywał kosztów leczenia
związanego z wypadkiem przy pracy, jeśli posiadacz
karty jako cel wyjazdu wskazał pobyt turystyczny.
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W przypadku wyjazdu do krajów kandydujących do
przystąpienia do UE (Turcja, Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii), gdzie nie obowiązuje karta EKUZ,
należy wykupić prywatną polisę ubezpieczeniową.
W przypadku wyjazdu na praktykę absolwencką
uczestnik zobowiązany jest do wykupienia prywatnej
polisy ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków, odpowiedzialności cywilnej
Uczestnicy programu Erasmus mają obowiązek
ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych
wypadków na czas podróży oraz pobytu w uczelni/
instytucji partnerskiej. Ubezpieczenie wykupowane
jest indywidualnie przez uczestnika. Warto zapoznać się
z ofertą międzynarodowych legitymacji studenckich,
np. Euro26, ISIC, Signal Iduna itp., które oprócz
ubezpieczenia oferują zniżki w wielu miejscach
na całym świecie. Oprócz ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków niektóre uczelnie lub firmy
mogą wymagać od studentów także ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej (OC). Szczególnie,
jeżeli student będzie korzystał z drogiego sprzętu, np.
wykonując badania w laboratoriach. W przypadku
wyjazdu na praktykę uczestnik zobowiązany jest do
posiadania ubezpieczenia OC od szkód spowodowanych
przez siebie w czasie pracy i poza jej godzinami. Jeżeli
instytucja przyjmująca nie zapewnia ubezpieczenia OC,
student zobowiązany jest do wykupienia go we własnym
zakresie i na własny koszt.
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WYJAZDY NA STUDIA
PRZED WYJAZDEM NA STUDIA
Terminy
Zamiar wyjazdu w semestrze zimowym lub letnim następnego roku akademickiego student zgłasza do
koordynatora wydziałowego. Powinien to zrobić pisemnie, na formularzu zgłoszeniowym, w terminie
do 31 marca. W przypadku dysponowania przez uczelnię niewykorzystanymi środkami, może zostać
ać
ogłoszony dodatkowy nabór kandydatów. Termin dodatkowego naboru ogłasza Koordynator Uczelniany
any
Programu Erasmus+ w specjalnym komunikacie.
Poszukiwanie informacji o uczelni przyjmującej
Każdy z sześciu wydziałów Politechniki Lubelskiej posiada wiele umów międzyinstytucjonalnych
cjonalnych
z zagranicznymi uczelniami partnerskimi, w ramach których studenci mogą zrealizować część
ść programu
studiów.
Aby dowiedzieć się z jakimi uczelniami współpracuje
Twój wydział, wejdź na stronę: www.bkm.pollub.pl
Przed dokonaniem wyboru student powinien zapoznać się z treścią umów
mów
podpisanych z interesującymi go uczelniami partnerskimi oraz odwiedzić ich
strony internetowe. Zakładka, w której znajdują się informacje dla studentów
ntów
przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+, zatytułowana jest zazwyczaj
azwyczajj
„incoming students” lub „exchange students”.
Należy sprawdzić czy dana uczelnia oferuje program/efekty kształcenia
ałcenia zgodnee
z obowiązującymi w Politechnice Lubelskiej. Student powinien dokonać
ać wstępnej selekcjii
przedmiotów, które chciałby studiować. Listy przedmiotów i efekty kształcenia
tałcenia można znaleźć
na stronach uczelni partnerskich (np. jako Course Catalogue, ECTS Catalogue
ogue lub Courses).
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Dowiedz się ile osób i na ile semestrów może wyjechać w ramach wybranej umowy
(zakładka „Umowy” na stronie BKM).
Zapoznaj się z terminami wysyłania aplikacji - informacji szukaj na stronie wybranej
uczelni partnerskiej.
Dowiedz się jakie dokumenty należy wysłać, aby zgłosić swoją kandydaturę.
Sprawdź język wykładowy w uczelni partnerskiej.
Dowiedz się czy uczelnia oferuje pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Języki wykładow
wykładowe w uczelniach partnerskich
Każda uczelnia
uczeln partnerska indywidualnie przygotowuje ofertę zajęć dla
studentów przebywających na wymianie i określa język wykładowy.
Zajęcia p
prowadzone są zazwyczaj w języku angielskim, ale niektóre
uczelnie
uczelni oferują przedmioty tylko w języku urzędowym danego kraju.
Przed
Prze wysłaniem dokumentów student powinien upewnić się,
że zna
z język wykładowy uczelni, do której aplikuje, na wymaganym
poziomie.
Należy także sprawdzić czy i w jakiej formie uczelnia
pozi
wymaga
wyma potwierdzenia znajomości języka.

Pamię że w przypadku podania przez uczelnię partnerską dwóch
Pamiętaj,
języków wykładowych należy sprawdzić, w jakim języku
lub więcej
w
będą prowadzone wybrane przedmioty/moduły.
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Formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenie kandydatury w Politechnice Lubelskiej na wyjazd na studia następuje poprzez wypełnienie
formularza dostępnego na stronie www.bkm.pollub.pl.
Formularz należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać oraz udać się do dziekanatu w celu
potwierdzenia średniej ocen i informacji dotyczących statusu studenta.
Następnie, student składa formularz u koordynatora wydziałowego.
Student powinien zapoznać się z zasadami kwalifikacji na swoim wydziale oraz spełnić kryteria kwalifikacji
- średnią ważoną ocen za okres ustalony przez dziekana oraz znajomość języka właściwego dla kraju
uczelni partnerskiej lub jej języka wykładowego.
u
Fakultatywne, wydziałowe kryteria kwalifikacji to:
 stan zaliczenia dotychczasowego toku studiów;
 wcześniejszy udział w programach związanych z wymianą
międzynarodową;
 ak
aktywność w organizacjach studenckich, kołach naukowych;
 udział w konferencjach i publikacje.

Aktualna lista koordynatorów wydziałowych
Ak
wraz z danymi kontaktowymi
znajduje się na stronie BKM.
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Learning Agreement for Studies
Learning Agreement (Porozumienie o programie studiów) to podstawowy dokument określający jakie
przedmioty student będzie realizować w uczelni partnerskiej. Na podstawie LA sporządza się Kartę
Zaliczeń.
Karta Zaliczeń precyzuje, czy po powrocie z wymiany student będzie zobowiązany nadrobić różnice
programowe.





Przed przystąpieniem do sporządzenia Learning Agreement zapoznaj się z wykazem
przedmiotów, które będą się odbywać w Politechnice Lubelskiej w semestrze, w którym
będziesz za granicą. Następnie dokładnie zapoznaj się z przedmiotami oferowanymi
w uczelni partnerskiej. Ułatwi to utworzenie Learning Agreement.
Ustal przedmioty, które będziesz realizować w uczelni partnerskiej z koordynatorem
wydziałowym.
Po wybraniu przedmiotów zdobądź wszystkie niezbędne podpisy.

Zgłoszenie w uczelni partnerskiej
Każdy student powinien zapoznać się z procedurami aplikacyjnymi w uczelni partnerskiej. Szczegółowe
informacje na ten temat publikowane są na stronach poszczególnych uczelni. Zgłoszenia przyjmowane są
w formie elektronicznej lub listownej. Dokumenty można wysłać za pośrednictwem BKM, o ile procedura
nie wymaga założenia konta indywidualnego w systemie online uczelni partnerskiej i samodzielnego
załączenia dokumentów na stronie uczelni partnerskiej.
Standardowo, proces aplikacyjny składa się z następujących kroków:
1.

Nominowanie studenta – wysłanie przez pracownika BKM emaila do uczelni partnerskiej z danymi
studenta zakwalifikowanego przez wydział.

2.

Wysłanie w odpowiednim terminie dokumentów do uczelni partnerskiej.
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Dokumenty, które najczęściej należy dostarczyć do uczelni partnerskich to:
a) Application Form (formularz zgłoszeniowy) – do pobrania ze strony uczelni partnerskiej;
b) Learning Agreement;
c) Transcript of Records (wykaz przedmiotów zrealizowanych dotychczas w Politechnice Lubelskiej);
d) Accommodation Form – do pobrania ze strony uczelni partnerskiej;
e) Kserokopia dowodu/paszportu;
f ) Zdjęcie;
g) Kserokopia ubezpieczenia zdrowotnego (karta EKUZ);
h) Language Certificate.
Dodatkowo, studenci zakwalifikowani przez wydział składają w BKM:
a) zaświadczenie z dziekanatu o czynnym statusie studenta;
b) Kartę Zaliczeń;
c) informację od uczelni przyjmującej o zaakceptowaniu na studia;
d) zlecenie przekazywania stypendium (informację o koncie bankowym);
e) ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków);
f ) umowę pomiędzy Politechniką Lubelską a studentem.

30



Pamiętaj, aby dokumenty utworzyć we właściwym języku.
Należy unikać wypełniania dokumentów ręcznie.



Terminy przyjmowania zgłoszeń ustalone przez uczelnie
partnerskie są nieprzekraczalne.
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Letter of Acceptance
Po otrzymaniu zgłoszenia studenta, zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz zatwierdzeniu
Learning Agreement uczelnia partnerska wysyła informację o zaakceptowaniu aplikacji (np. Letter of
Acceptance w formie listu lub wiadomości email), która oznacza oficjalne przyjęcie na studia w ramach
programu Erasmus+. Uczelnie partnerskie najczęściej wysyłają Letter of Acceptance do BKM lub na adres
domowy/emailowy studenta.
W Letter of Acceptance muszą być podane dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu (dzień,
miesiąc, rok). Na tej podstawie obliczana jest wysokość stypendium, jakie otrzyma student.
Jeżeli Letter of Acceptance dotarł do BKM, pracownik biura skontaktuje się ze studentem. Jeżeli list lub
email został wysłany do studenta, należy poinformować o tym BKM.
Jeżeli w Letter of Acceptance podane są tylko miesiące, w których ma się odbyć wymiana, należy
skontaktować się z uczelnią partnerską i poprosić o udostępnienie dokładnego kalendarza akademickiego.
Umowa Politechnika Lubelska – Student
Po otrzymaniu Letter of Acceptance z uczelni partnerskiej student powinien upewnić się, że w BKM
znajdują się:

podpisane Learning Agreement;

informacja od uczelni partnerskiej o zaakceptowaniu aplikacji;

Karta Zaliczeń;

zlecenie przekazywania stypendium (informacja o koncie bankowym);

karta EKUZ lub równoważne ubezpieczenie.
Student zgłasza się do BKM w celu podpisania umowy oraz ustalenia terminu otrzymania stypendium.
Aby otrzymać stypendium nie później niż w dniu rozpoczęcia
wyjazdu (zgodnie z datami zapisanymi w umowie), złóż komplet
wymaganych dokumentów i podpisz umowę co najmniej 2 tygodnie
przed rozpoczęciem mobilności.
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W TRAKCIE POBYTU NA STUDIACH
Changes to Learning Agreement i inne dokumenty
Po przyjeździe do uczelni partnerskiej może się okazać, że pierwotnie wybrane przedmioty zostaną
odwołane lub student nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach z innego powodu. W takim przypadku
należy w ciągu 7 tygodni od rozpoczęcia semestru w uczelni partnerskiej wprowadzić zmiany w Learning
Agreement oraz Karcie Zaliczeń. W celu wprowadzenia zmian należy uzupełnić część w Learning
Agreement „Section to Be Completed During the Mobility - Changes to Learning Agreement”.

W porozumieniu z koordynatorem wydziałowym w Politechnice Lubelskiej sporządź Changes
to
t Learning Agreement oraz nową Kartę Zaliczeń. Podpisz się na dokumentach, zdobądź podpisy
koordynatorów
z uczelni partnerskiej i wyślij dokumenty do BKM emailem w formie skanu. BKM
koordy
uzyska podpisy
ze strony Politechniki Lubelskiej i odeśle dokumenty do uczelni partnerskiej.
po

Przedłużenie pobytu
Pobyt na stypendium mo
można przedłużyć tylko z semestru zimowego na letni. Pobyt
w semestrze letnim nie
n może być przedłużony o kolejny semestr, ponieważ wyjazd
musi się rozpocząć
rozpocz i zakończyć w ciągu jednego roku akademickiego.
Wniosek studenta
o przedłużenie okresu pobytu powinien być zgłoszony
st
co najmniej
najmn na miesiąc przed upływem pierwotnie planowanego
okresu zakończenia
mobilności. Zgodę na przedłużenie pobytu
za
w uczelni partnerskiej wydaje przedstawiciel Politechniki Lubelskiej
(prodziekan
(prodzieka ds. studenckich) na podstawie wstępnej akceptacji
uczelni przyjmującej
oraz propozycji zmian do LAS dotyczących
pr
przedłużonego
pobytu. Studenci są zobowiązani przedłożyć ją wraz
przedłużon
z ww. dokumentami
w BKM. Niedotrzymanie przez studenta terminów
doku
określonych na dany rok akademicki może spowodować nieprzyznanie
stypendium na okres przedłużenia pobytu.
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Ponadto, studenci składają w BKM na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem mobilności:
a) informację od uczelni przyjmującej o zaakceptowaniu studenta;
b) zmiany do LAS;
c) Kartę Zaliczeń;
d) zaświadczenie z dziekanatu o czynnym statusie studenta;
e) zlecenie przekazywania stypendium (informację o koncie bankowym);
f ) kartę EKUZ lub równoważne ubezpieczenie;
g) ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków);
h) aneks do umowy pomiędzy Politechniką Lubelską a studentem.
Zasady finansowania przedłużonych pobytów są dostępne na stronie internetowej BKM www.bkm.pollub.pl
Skrócenie pobytu
Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej student podpisuje umowę z Politechniką Lubelską, gdzie podany
jest okres, w którym powinien przebywać na wymianie. W przypadku wcześniejszego powrotu student
może zostać wezwany do zwrotu całości lub części dofinansowania. W przypadku, gdy pobyt był krótszy
niż 3 miesiące i wcześniejszy powrót związany jest z chorobą, wypadkiem losowym lub innym czynnikiem
niezależnym od uczestnika, student może wnioskować o uznanie zaistniałych okoliczności jako przypadku
„siły wyższej”. Przypadek „siły wyższej” musi być zgłoszony przez studenta do Uczelni bezpośrednio po zajściu
zdarzenia. Konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji Programu Erasmus+. W każdym innym
przypadku, jeżeli pobyt trwał krócej niż 3 miesiące, student musi zwrócić całość otrzymanego stypendium.
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PO POWROCIE ZE STUDIÓW
Student dokonuje rozliczenia z wyjazdu w BKM w ciągu miesiąca (30 dni) od daty zakończenia mobilności
pod warunkiem otrzymania wszystkich dokumentów, w szczególności wykazu zaliczonych przedmiotów,
od uczelni partnerskiej. W przypadku, jeśli uczelnia partnerska nie prześle dokumentów w ciągu miesiąca
od zakończenia mobilności, termin rozliczenia zostaje przedłużony. Termin rozliczenia z macierzystym
wydziałem student ustala indywidualne z dziekanem.
Po powrocie, student jest zobowiązany dostarczyć do BKM następujące dokumenty:
a) zaświadczenie o długości trwania pobytu w uczelni partnerskiej (np. Confirmation of Mobility Period);
b) ostateczne wersje LAS i Kart Zaliczeń ze wszystkimi wymaganymi podpisami;
c) Transcript of Records – wykaz zaliczonych przedmiotów
wraz z punktami ECTS;
dmio
d) confirmation of study period;
oraz
e) wypełnić indywidualny raport online EU survey;
ey;
f ) wypełnić drugi test językowy online;
g) napisać sprawozdanie z pobytu i dostarczyć
yć je do BKM.

Po powrocie niezwłocznie zgłoś się do
koordynatora wydziałowego w PL oraz
do dziekanatu w celu merytorycznego
rozliczenia się z wyjazdu.
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU
Sprawozdanie z wymiany studenckiej Erasmus+ Porto, Portugalia 2017/2018
Miejscem, które obrałam za cel mojej wymiany studenckiej było Porto. Jest to niezwykle urokliwe portugalskie
miasto położone nad Oceanem Atlantyckim. Myślę jednak, że o atrakcjach i zabytkach można przeczytać
w powszechnie dostępnych przewodnikach, więc nie będę w moim opisie się na tym skupiać. Przejdę od
razu do informacji, które mam nadzieję będą przydatne dla osób planujących wyjazd na wymianę.
Niewątpliwym udogodnieniem podczas podróży
do Porto jest fakt, iż w mieście znajduje się port
lotniczy (Aeroporto Francisco Sá Carneiro),
umożliwiający bezpośrednie loty z Polski, które są
oferowane między innymi przez przewoźników
takich jak: Ryanair czy Wizz Air. Dodatkowo,
przed lotniskiem znajduje się stacja „Aeroporto”
(fioletowej linii metra E), dzięki której w wygodny
i nieobciążający naszej kieszeni sposób dotrzemy
do centrum miasta.
Warto wspomnieć również o kosztach życia
w Portugalii. Według mojej obserwacji ceny
produktów są mniej więcej o 25/30% wyższe w porównaniu z Polską. W zakupy spożywcze można
zaopatrywać się w sklepach takich jak: Pingo Doce, Continente, Lidl, Minipreco, itp.
Uczelnia
Profesorowie prezentują naprawdę wysoki poziom wiedzy oraz doświadczenia. Należy wspomnieć
również o świetnie funkcjonującym Mobility Office oraz o niezwykle uprzejmej i pomocnej Pani
Koordynator. Wszelkie sprawy są realizowane w sposób sprawny i profesjonalny.
Zajęcia prowadzone są wspólnie z portugalskimi studentami, w związku z tym należy nastawić się,
że głównym językiem wykładowym jest portugalski. Nie jest to wielki problem, ponieważ wszystkie
najważniejsze zagadnienia są tłumaczone po angielsku. Co więcej, UFP posiada platformę e-learning,
na której umieszczane są wszelkie informacje oraz materiały (również w języku angielskim) do wybranych
przez studentów kursów. Jeżeli chodzi o zaliczenie przedmiotów to jest to bardzo indywidualna sprawa,
ściśle uzależniona od pomysłu czy preferencji danego Profesora. Ja realizowałam 4 kursy i muszę
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przyznać, że miałam naprawdę dużo pracy. Mam tu na myśli wykonywanie projektów grupowych, prac
indywidualnych, pisanie testów, analizowanie artykułów, a także wygłaszanie prezentacji. Każda praca
posiada określoną wartość procentową i jest częścią składową oceny końcowej. Istotna jest tu również
frekwencja na zajęciach, w przypadku kursów, które wybrałam było to minimum 50%.
Komunikacja miejska
Porto posiada sprawnie działającą komunikację miejską. Po mieście można przemieszczać się metrem lub
autobusami. Metro posiada 6 linii, które pozwalają
na poruszanie się niemal po całym mieście.
Na stacjach metra nie ma żadnych bramek
(powszechnych w innych systemach metra),
bilety kasuje się przykładając je do czytników
znajdujących się na stacji, tuż przed wejściem do
metra. Warto nadmienić, iż Porto podzielone jest
na strefy, koszt biletu jest uzależniony od ilości
przejechanych stref, im więcej, tym drożej.
Zakwaterowanie
Według mojej opinii, znalezienie zakwaterowania
było najtrudniejszym doświadczeniem jakie
przeżyłam w Porto. Przed wyjazdem absolutnie nie
spodziewałam się takiego problemu. Na terenie miasta znajduje się około 10 uniwersytetów. Różnorodność
oferty edukacyjnej oraz atrakcyjność miejsca sprawia, że do Porto przyjeżdża bardzo dużo studentów, co jest
jednoznaczne z tym, że ciężej jest znaleźć sensowne lokum.
Z mojego doświadczenie wynika, że najbardziej skutecznym sposobem na znalezienie mieszkania
jest zapisanie się do grup na Facebooku i wstawienie tam ogłoszeń. Niestety, należy bardzo uważać
na oszustów. Zalecałabym wstrzymać się z wysyłaniem jakichkolwiek pieniędzy do czasu przylotu do
Porto i możliwości osobistej weryfikacji danej oferty. Problem może pojawić się również z odzyskaniem
depozytu pod koniec pobytu. Myślę, że na to nie ma rady, wszystko uzależnione jest od naszego szczęścia,
nigdy nie wiadomo na kogo trafimy.
Poszukując mieszkania natrafiłam na serwis „Uniplaces”, który wzbudza ogromne kontrowersje. Strona
ta opiera się bowiem na specyficznych regułach, a mianowicie przed dokonaniem wpłaty nie możemy
zobaczyć mieszkania, ani porozmawiać z jego właścicielem. Posiłkujemy się jedynie na udostępnionych
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na profilu zdjęciach oraz krótkim opisie. Reasumując, kupujemy kota w worku. Znam osoby, które zostały
oszukane podczas szukania zakwaterowania za pośrednictwem serwisu „Uniplaces”, ale znam też ludzi,
którzy wypowiadają się jedynie w superlatywach na temat ofert dostępnych na tej stronie. Wnioskuję po
tym, iż znowu jest to kwestia szczęścia lub jego braku.
Według mnie, istotna jest również informacja, że budynki w Portugalii zazwyczaj nie posiadają systemów
grzewczych, w związku z tym, w okresie zimowym jest naprawdę chłodno. Oczywiście można dokupić
mały grzejnik, jednakże w takim wypadku należy liczyć się z tym, że będzie on generował bardzo duże
rachunki za prąd.
Podsumowanie
Wyjazd do Porto był moją trzecią wymianą, którą udało mi się zrealizować podczas studiów na
Politechnice Lubelskiej. Świadczy to tylko o tym, że Erasmus jest przygodą, którą naprawdę warto przeżyć.
Jest to niepowtarzalna okazja do zgromadzenia mnóstwa doświadczeń, poznania nowej kultury i ludzi,
sprawdzenia siebie w trudnych sytuacjach, ale przede wszystkim Erasmus to multum fantastycznych
wspomnień, które będą mi towarzyszyły do końca życia.
Oferta wyjazdów jest naprawdę szeroka, więc na pewno każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.
Ewelina Hołowińska
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WYJAZDY NA PRAKTYKI
PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKĘ
skiej, zgłasza
Student, który jest zainteresowany wyjazdem na praktykę do uczelni lub instytucji partnerskiej,
chęć wyjazdu w danym roku akademickim do koordynatora wydziałowego pisemnie, na formularzu
zgłoszeniowym.
Nabór na praktyki prowadzony jest dwa razy w roku
 I nabór do 31 października,
 II nabór do 31 marca.

Gdzie można odbyć praktykę
Praktyka może odbyć się w firmie zagranicznej, placówce naukowo-badawczej,
wczej,
organizacji non-profit, jednostkach uczelni partnerskich oraz innych
nych
instytucjach. Praktyka nie może być zorganizowana w instytucjach Unii
Europejskiej, jednostkach zarządzających programami UE oraz polskich
kich
placówkach dyplomatycznych za granicą. Lista instytucji, w których
rych
nie można odbyć praktyki, znajduje się na stronie Komisji Europejskiej:
jskiej:
www.europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
_
_en
Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju
uczestniczącym w programie Erasmus+.
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Poszukiwanie instytucji
A
Aby znaleźć instytucję przyjmującą, student może:

zapoznać się z aktualnymi ofertami praktyk
dostępnymi na stronie BKM www.bkm.pollub.pl
(zakładki Newsy oraz Oferty praktyk);

przejrzeć listę firm i instytucji, które już przyjmowały
studentów Politechniki Lubelskiej na praktyki,
znajdującą się na stronie BKM;

odwiedzić strony portali internetowych oferujących
praktyki (lista portali dostępna jest na stronie BKM);

zapoznać się z aktualnymi ofertami praktyk
na stronie www.erasmusplus.org.pl (zakładka
Szkolnictwo Wyższe, Strefa Studenta) oraz na stronie
www. erasmusintern.org;

samodzielnie nawiązać kontakt z zagranicznymi
przedsiębiorstwami, korzystając z wyszukiwarek
internetowych, baz firm;

zapytać wykładowców i koordynatorów wydziałowych,
czy posiadają kontakty w zagranicznych instytucjach.
BKM
B udziela wsparcia w poszukiwaniu instytucji przyjmującej,
ale
a nie jest do tego zobowiązane.
al
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Praktyka absolwencka
Uczestnik ma możliwość realizacji praktyki absolwenckiej jako tzw. recent graduate. Warunkiem wzięcia
udziału w tego rodzaju mobilności jest pomyślne przejście rekrutacji na ostatnim roku studiów.
Kandydat musi posiadać czynny status studenta do zakończenia rekrutacji w której bierze udział.

Praktyka absolwencka musi rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od zakończenia
studiów i musi być zrealizowana w ramach tego samego roku
ku akademickiego, w którym
odbyła się rekrutacja na wyjazd. Pozostałe zasadyy rekru
rekrutacji
utacji są identyczne, jak w przypadku
praktyki studenckiej.

Uczestnik realizujący praktykę absolwencką otrzymuje
przed
rzymuje prze
ed
wyjazdem 70% kwoty przysługującego mu dofi
ofinansowania.
Pozostałe 30% wypłacane jest po rozliczeniu wyjazdu
yjazdu w BKM.
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Wydziałowe zasady kwalifikacji
Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są: średnia ważona ocen za okres ustalony przez dziekana oraz
znajomość języka kraju wyjazdu lub języka, w jakim będzie realizowana praktyka.
Fakultatywne kryteria dla danego roku rekrutacyjnego to:

stan zaliczenia dotychczasowego toku studiów,

dotychczasowy udział w programach związanych z wymianą międzynarodową,

aktywność w organizacjach studenckich, kołach naukowych,

udział w konferencjach,

publikacje.
Poziom powyższych kryteriów w danym
roku akademickim obwieszcza dziekan.
Po zakończeniu kwalifikacji w wydziale
i ogłoszeniu wyników student zgłasza się do
BKM w celu omówienia dalszej procedury
i przygotowania pozostałych dokumentów
koniecznych do otrzymania stypendium.
Formularz zgłoszeniowy i List Intencyjny
W celu zgłoszenia swojej kandydatury student
wypełnia formularz zgłoszeniowy. Dokument
należy wydrukować dwustronnie, podpisać,
a następnie zanieść do dziekanatu w celu
potwierdzenia średniej ocen i informacji
dotyczących statusu studenta. Student składa
formularz zgłoszeniowy u koordynatora
wydziałowego. Do formularza zgłoszeniowego
należy dołączyć List Intencyjny (Letter of Intent) uzupełniony i podpisany przez przedstawiciela instytucji
przyjmującej. Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.bkm.pollub.pl.
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Learning Agreement for Traineeships
Learning Agreement (Porozumienie o programie praktyki) to dokument, w którym określone są zadania,
jakie student będzie wykonywać podczas praktyki oraz wiedza i umiejętności, jakie powinien podczas niej
nabyć. Dokument musi zostać podpisany przed wyjazdem zarówno przez koordynatora wydziałowego
oraz prodziekana ds. studenckich danego wydziału, jak i przedstawiciela instytucji przyjmującej.
Dokument może być dostarczony do BKM w formie skanu.
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Test i kurs językowy OLS
Test biegłości językowej online przed wyjazdem i po zakończeniu mobilności jest obowiązkowy dla
wszystkich uczestników programu Erasmus+, którzy będą realizować praktykę w jednym z obsługiwanych
przez system języków. Język testu określany jest na podstawie Learning Agreement. Wynik testu
językowego nie ma wpływu na możliwość wyjazdu. Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd, który wypełnił
test językowy, otrzyma dostęp do kursu językowego online z którego należy korzystać w wymiarze min.
3 godzin zegarowych na każdy miesiąc pobytu. Warunkiem otrzymania dostępu do kursu językowego
jest posiadanie przez Politechnikę Lubelską odpowiedniej liczby licencji przekazanych przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji.
Uczestnik, który na teście biegłości językowej na platformie OLS uzyska poziom średniozaawansowany
lub wyższy, tj. B2 lub wyższy, może otrzymać licencję na kurs języka kraju do którego wyjeżdża na praktykę,
pod warunkiem dostępności kursu dla tego języka.

Dokumenty jakie musisz złożyć w BKM przed
podpisaniem umowy:
Learning Agreement część Before
Mobility;
zaświadczenie z dziekanatu o statusie
studenta lub
zaświadczenie o ukończeniu studiów;
zlecenie przekazywania stypendium;
kopię karty EKUZ lub równoważnego
ubezpieczenia zdrowotnego;
kopię polisy ubezpieczeniowej (NNW
i OC w miejscu odbywania praktyki).

Politechnika Lubelska
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Umowa Politechnika - Student
Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów na Learning Agreement student zgłasza się do BKM
w celu podpisania umowy o wypłatę stypendium. Okres pobytu na praktyce wpisywany jest zgodnie
z datami zawartymi w Liście Intencyjnym. Umowa uzupełniana jest przez pracownika BKM. Jej wzór
dostępny jest na stronie internetowej Biura. Podpis Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+
zdobywa BKM.

Warunkiem otrzymania stypendium nie później niż w dniu rozpoczęcia praktyki jest podpisanie
umowy przynajmniej na 2 tygodnie przed planowanym początkiem mobilności.
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Zmiana instytucji przyjmującej
Zmiana instytucji przyjmującej po uzyskaniu kwalifikacji na wydziale jest możliwa wyłącznie w obrębie
tej samej grupy krajów lub z grupy z wyższym stypendium
ndium do grupy z niższym stypendium. Aby
dokonać zmiany instytucji przyjmującej uczestnik składa
łada podanie do Dziekana wydziału na którym
studiuje. Do podania należy dołączyć List Intencyjnyy podpisany przez
nową instytucję przyjmującą. Po uzyskaniu akceptacji
ceptacji Dziekana
uczestnik niezwłocznie dostarcza podanie do BKM.. Zmiany instytucji
przyjmującej można dokonać najpóźniej na 1 miesiąc przed
planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.. Wzór podania
o zmianę dostępny jest na stronie BKM.
Rezygnacja z wyjazdu
Rezygnację z przyznanego stypendium należy
n
złożyć na piśmie. Formularz rezygnacji dostępny
tępny
jest na stronie BKM. Kopię formularza
ularzaa
rezygnacji podpisaną i opieczętowaną
waną
przez Koordynatora Wydziałowego wraz
z kopią korespondencji z instytucją
tucją
przyjmującą (informacja o rezygnacji)
nacji)
należy dostarczyć do BKM.
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W TRAKCIE POBYTU NA PRAKTYCE
Zmiany do Learning Agreement
Po przyjeździe do instytucji przyjmującej może się okazać, że konieczne jest wprowadzenie zmian do
planu praktyki uzgodnionego w Learning Agreement przed wyjazdem. W takim przypadku należy
uzupełnić część Learning Agreement During the Mobility, uzyskać podpis przedstawiciela instytucji
partnerskiej i przesłać dokument do BKM (pocztą lub jako skan). Podpisy ze strony Politechniki
Lubelskiej zdobędzie pracownik BKM. Procedura wprowadzania ewentualnych zmian musi zakończyć
się w terminie 4 tygodni od rozpoczęcia praktyki.
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Przedłużenie pobytu
Praktyka w ramach programu Erasmus musi trwać minimum 2 miesiące (60 dni), maksymalnie 12 miesięcy
i musi rozpocząć się i zakończyć w ciągu jednego roku akademickiego. Uczestnik może się ubiegać
o przedłużenie pierwotnie ustalonej długości pobytu. W tym celu powinien skontaktować się z BKM
i dowiedzieć się, czy Uczelnia posiada środki finansowe na przyznanie stypendium na dodatkowe
miesiące. Uczestnik powinien również skontaktować się z koordynatorem wydziałowym ds. wymiany
międzynarodowej, aby uzyskać zgodę wydziału na przedłużenie pobytu. Decyzję o przedłużeniu pobytu
w instytucji przyjmującej podejmuje prodziekan ds. studenckich odpowiedniego wydziału po uzyskaniu
akceptacji instytucji przyjmującej. Decyzja taka powinna być podjęta co najmniej na trzy tygodnie przed
upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu.
Pamiętaj! Maksymalny okres jednorazowego
finansowania wyjazdu na praktykę to 4 miesiące (120 dni).
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji uczestnik przygotowuje zmiany do Learning Agreement, uzyskuje
podpis przedstawiciela instytucji przyjmującej i niezwłocznie wysyła skan dokumentu do BKM. Instytucja
przyjmująca powinna wystawić uczestnikowi List Intencyjny, obejmujący dodatkowy okres praktyki
lub cały pobyt. Uczestnik zobowiązany jest również dostarczyć do BKM zaświadczenie z dziekanatu
o statusie studenta (dotyczy praktyk studenckich) oraz skan karty EKUZ i polisy ubezpieczenia NNW i OC
obejmujących okres przedłużenia. Podpisy na LA ze strony Politechniki Lubelskiej zdobywa BKM.
Uczestnik powinien wypełnić i podpisać Aneks do umowy, zlecenie przekazywania stypendium i wysłać
oryginały tradycyjną pocztą na adres BKM. Kopie oraz niepodpisane dokumenty nie są akceptowane.
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Skrócenie pobytu
Przed wyjazdem do instytucji partnerskiej student podpisuje umowę z Politechniką Lubelską. Podany
jest w niej okres, w którym powinien przebywać na wymianie. W przypadku wcześniejszego powrotu
student może zostać wezwany do zwrotu części lub całości wypłaconego stypendium. Jeżeli różnica
pomiędzy potwierdzonym okresem, a tym wskazanym w umowie o dofinansowanie wyniesie 5 dni lub
mniej, zwrot nie będzie wymagany.
W przypadku, gdy pobyt był krótszy niż 2 miesiące (60 dni) i wcześniejszy powrót związany jest z chorobą,
wypadkiem losowym lub innym czynnikiem niezależnym od uczestnika, student może wnioskować
o uznanie zaistniałych okoliczności jako przypadku „siły wyższej”. Przypadek „siły wyższej’ musi być
zgłoszony przez studenta do Uczelni niezwłocznie po zajściu zdarzenia. Konieczne jest uzyskanie
pisemnej zgody Narodowej Agencji Programu Erasmus+. W każdym innym przypadku, jeżeli pobyt trwał
krócej niż 2 miesiące, student musi zwrócić całość otrzymanego stypendium.
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PO POWROCIE Z PRAKTYKI
Po powrocie uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do BKM następujące dokumenty:
 ostateczną wersję Learning Agreement wraz z potwierdzeniem zrealizowania założeń praktyki
(LA część Atfer Mobility) ze wszystkimi wymaganymi podpisami;
 oryginał Confirmation of Traineeship Period (potwierdzenie długości pobytu na praktyce);
oraz:




wypełnić indywidualny raport on-line EU survey;
wypełnić drugi test biegłości językowej online;
napisać sprawozdanie z pobytu i dostarczyć je do BKM.
Uczestnik ma 1 miesiąc od zakończenia praktyki
na finansowe i merytoryczne rozliczenie
się z wyjazdu w BKM. Termin rozliczenia
z macierzystym wydziałem student ustala
indywidualnie z prodziekanem ds. studenckich.

Jeżeli nie otrzymasz maila
do złożenia raportu
z zaproszeniem do
testu
językowego,
poinformuj o tym BKM.

z wezwaniem
lub maila
uzupełnienia
niezwłocznie
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WYJAZDY PRACOWNIKÓW
W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ
Informacje ogólne
Jednym z działań programu Erasmus+ skierowanym do nauczycieli akademickich są wyjazdy w celu
prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu (kraje UE + Turcja, Islandia,
Norwegia, Liechtenstein, FYROM) lub krajach partnerskich (pozostałe kraje świata).
Celem wyjazdu nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej do instytucji zagranicznych jest
prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, jak również
poprawa znajomości języków obcych, rozwój zawodowy, rozszerzenie sieci kontaktów, wymiana
doświadczeń oraz wzbogacenie wiedzy w konkretnej dziedzinie.
Corocznie Politechnika Lubelska realizuje ponad 80 wyjazdów nauczycieli akademickich w celu
prowadzenia zajęć w uczelniach partnerskich z krajów programu (Słowacja, Czechy, Litwa, Włochy,
Hiszpania, Portugalia etc.) oraz ponad 20 wyjazdów do krajów partnerskich (Białoruś, Gruzja, Ukraina,
Maroko, Tunezja, Kazachstan, Kambodża, Japonia etc.).
Standardowy wyjazd dofinansowany ze środków projektów w ramach programu Erasmus+ do krajów
programu trwa 5 dni (z których 2 to dni podróży). W szczególnych przypadkach na uzasadniony wniosek
nauczyciela akademickiego do prorektora ds. studenckich lub w związku z uczestnictwem w Staff
Teaching Week dofinansowaniem może być objętych 7 dni (z których 2 to dni podróży). Standardowy
wyjazd nauczycieli akademickich do krajów partnerskich spoza UE dofinansowany ze środków programu
Erasmus+ trwa 7 dni łącznie z podróżą.
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Narodowa Agencja programu Erasmus+, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu
z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego, corocznie określa stawki stypendialne
obowiązujące przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych. Stypendium z funduszy
Erasmus+ jest wypłacane jako „wsparcie indywidualne”, mające charakter dofinansowania kosztów
związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji zagranicznej. Dodatkowo nauczyciel akademicki
wyjeżdżający za granicę otrzymuje ryczałt na koszty podróży, kwota którego jest wyliczana przy
wykorzystaniu kalkulatora odległości dostępnego na stronie Komisji Europejskiej.
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Podstawowe zasady realizacji wyjazdów w celu prowadzenia zajęć
1. Zagraniczną instytucją przyjmującą musi być instytucją szkolnictwa wyższego z kraju programu
posiadająca Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) uznana przez właściwe organy,
która podpisała umowę z Politechniką Lubelską przed realizacją mobilności. W przypadku krajów
partnerskich uczelnia partnerska nie musi posiadać karty ECHE. Wykaz umów jest dostępny na stronie
internetowej BKM.
2. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi być zatrudniony
w Politechnice Lubelskiej.
3. Warunki kwalifikacji nauczycieli akademickich ba wyjazd w celu prowadzenie zajęć:
 poziom znajomości języka obcego w którym prowadzone będą zajęcia (co najmniej
średniozaawansowany);
 staż pracy (pierwszeństwo przy kwalifikacji będą mieli pracownicy o stażu pracy do 10 lat);
 pozytywna ocena zaproponowanego programu nauczania.
4. Dodatkowo brany pod uwagę jest oczekiwany wpływ wyjazdu za granicę na rozwój zawodowy
nauczyciela akademickiego. Pierwszeństwo przy kwalifikacji pracowników spełniających w równym
stopniu kryteria jakościowe mają pracownicy Politechniki Lubelskiej wyjeżdżający po raz pierwszy
i pracownicy, którzy działają na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni oraz są zaangażowani w sprawy
związane z wymianą międzynarodową w Politechnice Lubelskiej. Dodatkowo przy wyjazdach do krajów
partnerskich pierwszeństwo przy kwalifikacji mają pracownicy, którzy nawiązali współpracę z uczelnią
zagraniczną.
5. Podczas jednego wyjazdu za granicę nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia
co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów i uczestników studiów doktoranckich
uczelni zagranicznej. Jeżeli okres mobilności przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do
zrealizowania w niepełnym tygodniu będzie proporcjonalnie większa.
6. Zaleca się, aby pracownik zgłosił wyjazd za granicę w systemie Odyseusz prowadzonym przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
7. Nauczyciel akademicki powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w instytucji
zagranicznej. Warunki ubezpieczenia reguluje umowa między Politechniką Lubelską a pracownikiem,
w której określone są warunki wyjazdu za granicę i jego finansowanie.
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Formularze
Dokumenty jakie należy złożyć w BKM w celu uzyskania kwalifikacji na wyjazd:

wniosek skierowanie za granicę;

formularz aplikacyjny (podpisany przez nauczyciela akademickiego i jego przełożonego);

Indywidualny Program Nauczania (podpisany przez wszystkie strony).
W formularzu aplikacyjnym pracownik powinien wskazać swoje zaangażowanie w funkcjonowanie
programu Erasmus+, umiędzynarodowienie Uczelni lub obsługę studentów czy pracowników
zagranicznych przyjeżdżających do Politechniki Lubelskiej. Indywidualny Program Nauczania powinien być
przygotowany we współpracy z koordynatorem wydziałowym oraz instytucją zagraniczną oraz uzgodniony
pomiędzy stronami przed wyjazdem. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są:
zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.
Dodatkowo warunkiem wyjazdu nauczyciela
akademickiego jest uzyskanie zgody przełożonego na
urlop szkoleniowy płatny lub urlop bezpłatny na czas
wyjazdu za granicę, który potwierdzony jest złożeniem
w BKM odpowiedniego wniosku.

Politechnika Lubelska

53

Procedura kwalifikacyjna oraz terminy naboru aplikacji
Nabór kandydatów na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć prowadzony
jest od 1 października danego roku akademickiego. Kwalifikacja prowadzona jest w trybie ciągłym
do wyczerpania funduszy. Dokumenty aplikacyjne składane są w BKM na co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem okresu mobilności. W przypadku wyjazdów do krajów partnerskich nabór kandydatów
prowadzony jest do 1 marca danego roku akademickiego. W przypadku niewykorzystania funduszy
w ramach danego projektu prorektor ds. studenckich może ogłosić dodatkowy nabór kandydatów
w innym terminie. Dopuszcza się prowadzenie kwalifikacji w trybie ciągłym.
Komisja kwalifikacyjna, w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania wniosków,
sporządza protokół zawierający listy zakwalifikowanych kandydatów i listę rezerwową. W tym
samym terminie komisja kwalifikacyjna informuje kandydatów, telefonicznie lub przy użyciu poczty
elektronicznej, o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.
Nauczyciel akademicki może odwołać się od wyniku kwalifikacji do prorektora ds. studenckich
za pośrednictwem BKM w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. Decyzja prorektora ds. studenckich jest
ostateczna. W przypadku rezygnacji osoby z listy zakwalifikowanych kandydatów komisja kwalifikacyjna
rozpatruje kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej.
Rozliczenie wyjazdu
W terminie 14 dni od daty powrotu z instytucji zagranicznej nauczyciel akademicki zobowiązany
jest przedłożyć w BKM zaświadczenie (Confirmation) wystawione przez instytucję zagraniczną,
poświadczające liczbę godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i czas pobytu w instytucji
zagranicznej, oraz sprawozdanie z wyjazdu za granicę. Oprócz tego uczestnik wyjazdu zobowiązany jest
również uzupełnić raport on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania
do jego złożenia. Raport on-line z systemu Mobility Tool wysyłany jest do nauczyciela akademickiego
automatycznie ostatniego dnia pobytu na wyjeździe zagranicznym na adres mailowy podany w umowie
finansowej.
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WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH
Mobilność pracowników szkół wyższych w celach szkoleniowych to jedno z priorytetowych działań
w projekcie Erasmus+ mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie dobrych praktyk stosowanych
w uczelniach oraz przedsiębiorstwach współpracujących z sektorem akademickim. W ramach wyjazdów
szkoleniowych pracownicy mogą zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni wyższych i przedsiębiorstw,
wziąć udział w tygodniach międzynarodowych Staff Weeks, a dzięki temu znacząco wpłynąć na poziom
umiędzynarodowienia tych jednostek oraz Politechniki Lubelskiej. Wyjazdy szkoleniowe pracowników służą
również nawiązaniu i podtrzymywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi
Politechniki Lubelskiej.
Pracownicy uczelni mogą wyjeżdżać na szkolenia do uczelni wyższych
posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego lub do
firm zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie
Erasmus+. Wyjazdy mogą mieć charakter szkoleń zagranicznych
(z wyłączeniem konferencji), praktycznego doświadczenia
edukacyjnego (Job Shadowing), obserwacji lub szkoleń.
Celem wyjazdu pracownika jest udział
w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje
związane
z
charakterem
pracy
wykonywanej w Politechnice Lubelskiej.
Ponadto, pracownik podczas swojego
wyjazdu powinien przedstawić ofertę
edukacyjną Politechniki Lubelskiej
i zachęcić pracowników oraz
studentów uczelni przyjmujących
do przyjazdu do Politechniki
Lubelskiej w ramach odpowiednich
modułów programu Erasmus+.
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Kraje programu i kraje partnerskie - informacje ogólne
Do krajów programu należą:
 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
 państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Kraje partnerskie w programie Erasmus+ to:

Wyjazdy na szkolenia do krajów partnerskich mogą odbywać się do konkretnych instytucji
przyjmujących biorących udział w poszczególnych projektach realizowanych przez PL. Informacje
o dostępnych wyjazdach znajdują się na stronie internetowej BKM www.bkm.pollub.pl oraz
w newsletterze kierowanym do pracowników.
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Zasady realizacji i finansowania wyjazdów pracowników uczelni w celach szkoleniowych
Zasady realizacji i finansowania wyjazdów pracowników uczelni w celach szkoleniowych znajdują się na
stronie BKM www.bkm.pollub.pl
Procedura kwalifikacyjna w PL:
 Termin składania zgłoszeń na wyjazd zostaje wyznaczony przez prorektora ds. studenckich
i ogłoszony przez BKM w newsletterze wysyłanym do pracowników Politechniki Lubelskiej.
 Pracownicy, którzy chcą wziąć udział w wyjeździe szkoleniowym uzupełniają formularz
zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Szkolenia - Staff Mobility for Training Mobility
Agreement znajdujące się na stronie internetowej BKM www.bkm.pollub.pl
 Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd zagraniczny w programie Erasmus+ jest ocena
Indywidualnego Programu Szkolenia - Staff Mobility for Training Mobility Agreement, który
został uzgodniony przez pracownika z instytucją przyjmującą. Dokument określa zakładane cele
i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.
 Potwierdzeniem kwalifikacji pracownika na wyjazd jest podpis prorektora ds. studenckich na
formularzu aplikacyjnym oraz Indywidualnym Programie Szkolenia – Staff Mobility for Training
Mobility Agreement.

Uwaga!
W przypadku wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+,
zasady realizacji wyjazdów nie wymagają podpisywania umów międzyinstytucjonalnych
Interinstitutional Agreement). Dokumentem potwierdzającym nawiązanie współpracy między PL
a instytucją przyjmującą jest Indywidualny Program Szkolenia - Staff Mobility for Training Mobility
Agreement.
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Terminy
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15 października - termin składania aplikacji na wyjazdy szkoleniowe
2 tygodnie przed
ed wyjazdem - podpisanie umowy finansowej z beneficjentem, dostarczen
dostarczenie kopii
ubezpieczeniaa (wyjazdy do krajów partnerskich)
max. 2 tygodnie
dnie po powrocie - rozliczenie wyjazdu
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Finanse
Ostateczna kwota stypendium jest wyliczana przez pracownika BKM, na podstawie liczby dni pobytu
uczestnika na szkoleniu i kwoty ryczałtowej przysługującej mu na podróż. Stawki obowiązujące
w danych grupach krajów, jak i stawki ryczałtowe na podróż są dostępne na stronie internetowej BKM
www.bkm.pollub.pl
Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ pozwala na pokrycie części kosztów związanych
z podróżą i utrzymaniem za granicą. Pracownikowi przysługuje również prawo do wyjazdu na szkolenie
ze stypendium zerowym. Oznacza to, że pracownik nie otrzymuje dofinansowania, przy czym musi
przestrzegać zasad obowiązujących w programie Erasmus+.
Wypłata stypendium następuje na około tydzień przed wyjazdem,
w filii banku PEKAO SA przy ul. Nadbystrzyckiej 40A (budynek stołówki).
Ubezpieczenie
Zgodnie z zapisami umowy finansowej na wyjazd szkoleniowy, pracownik powinien być ubezpieczony
na czas wyjazdu za granicę.
Pracownicy wyjeżdżający do instytucji przyjmujących z krajów partnerskich są dodatkowo zobowiązani
do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia na czas wyjazdu w dowolnym towarzystwie
ubezpieczeniowym. Ponadto są zobowiązani do dostarczenia kopii polisy ubezpieczeniowej do BKM
przed podpisaniem umowy na wyjazd za granicę. Istotne jest aby zapis polisy mówił o wyjeździe
służbowym oraz przewidywał ubezpieczenie NNW, OC.
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Oferty szkoleń
BKM prowadzi spis uczelni partnerskich, z którymi zostały podpisane umowy na wyjazdy szkoleniowe.
Na stronie internetowej BKM www.bkm.pollub.pl znajduje się lista uczelni, które oferują przyjęcie
pracowników na szkolenie. Pracownik, który jest zainteresowany wyjazdem na szkolenie do uczelni
z listy, powinien skontaktować się z osobą do kontaktu wskazaną w umowie, celem ustalenia szczegółów
pobytu.
Na stronie internetowej BKM znajdują się również ogłoszenia o planowanych tygodniach
międzynarodowych, w których mogą brać udział pracownicy PL. Zachęcamy również do indywidualnego
nawiązywania kontaktów z instytucjami przyjmującymi, które oferują zorganizowanie szkolenia. W takim
przypadku należy upewnić się, że instytucja, do której planowany jest wyjazd, jest zarejestrowana
w jednym z Państw UE, a profil szkolenia odpowiada zadaniom wykonywanym w PL.
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Formularze
Aby wyjechać na szkolenie, pracownik jest zobowiązany do wypełnienia następujących formularzy:
Na etapie aplikowania o wyjazd:


Formularz aplikacyjny na wyjazd za granicę w celach szkoleniowych - oprócz danych kontaktowych,
pracownik deklaruje znajomość języka obcego (angielskiego lub innego, w którym będzie
odbywać się szkolenie, zaznaczając na skali CEFR poziom jakim się posługuje); pracownik będący
nauczycielem akademickim wykazuje doświadczenie w nauczaniu międzynarodowych grup
studenckich; uczestnik opisuje oczekiwany wpływ wyjazdu na pracę w PL i rozwój zawodowy;
opisuje swoje działania na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni oraz przedstawia zaangażowanie w
sprawy związane z obsługą studentów/pracowników - uczestników mobilności przyjeżdżających
do PL w ramach programu Erasmus+.



Mobility Agreement Staff Mobility for Training - program szkolenia zawiera dane kontaktowe PL
i instytucji przyjmującej, a także daty szkolenia (należy podać jedynie daty pobytu na szkoleniu,
bez podróży); oprócz informacji o spodziewanych efektach wyjazdu oraz o jego ogólnym celu,
pracownik podaje dzienny plan spotkań/wykonywanych zadań. Dokument jest podpisywany
przez uczestnika mobilności, prorektora ds. studenckich PL oraz przedstawiciela instytucji
przyjmującej.
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Dokumenty, jakie należy złożyć w BKM po uzyskaniu kwalifikacji na wyjazd:
 Wniosek-skierowanie na wyjazd zagraniczny - jest to dokument potwierdzający zgodę
przełożonych na wyjazd za granicę w celach szkoleniowych;
 Podanie o urlop szkoleniowy;
 Wniosek o użycie samochodu * jeżeli dotyczy;
 Umowa finansowa - dokument jest podpisywany przez pracownika w BKM na około 2 tygodnie
przed wyjazdem, a następnie przez prorektora ds. studenckich. Na jej podstawie wypłacane jest
stypendium.
W przypadku wyjazdów do krajów partnerskich należy złożyć również kopię polisy ubezpieczeniowej.
Dodatkowo, zaleca się aby pracownicy będący obywatelami polskimi zgłosili swój wyjazd w systemie
Odyseusz (www.odyseusz.msz.gov.pl)
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Należy również pamiętać, że warunkiem skierowania pracownika na wyjazd jest rozliczenie się w terminie
z przyznanych środków finansowych na poprzedni wyjazd oraz złożenie wymaganych sprawozdań
z pobytu.
Ubezpieczenie
Pracownik wyjeżdżający do krajów programu lub krajów partnerskich w ramach programu Erasmus+
powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w instytucji zagranicznej. Warunki ubezpieczenia
reguluje umowa między Politechniką Lubelską a pracownikiem. Zgodnie z zapisami umowy finansowej:
„Uczestnik będzie posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Uczestnik mobilności przyjmuje do wiadomości, iż na
czas pobytu w kraju docelowym musi posiadać obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne oraz od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o konieczności uzyskania
dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej w czasie pobytu za granicą i konieczności
ubezpieczenia się (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu
w organizacji przyjmującej. Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się do zawarcia dodatkowego ubezpieczenia
w przypadku gdy z taką sugestią wystąpi organizacja przyjmująca, w tym od następstw nieszczęśliwych
wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Uczestnik zawiera umowy ubezpieczenia obowiązkowego
i dodatkowego we własnym zakresie i pokrywa ich koszty.”
W przypadku wyjazdu pracownika do krajów partnerskich spoza UE pracownik zobowiązany jest dołączyć
do umowy finansowej podpisanej z Politechniką Lubelską kopię wykupionej we własnym zakresie polisy
ubezpieczeniowej na wyjazd służbowy.
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Odyseusz
Zaleca się, aby Uczestnik posiadający polskie obywatelstwo zarejestrował się w serwisie Odyseusz
prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Zalety rejestracji w serwisie MSZ „Odyseusz”:
 W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł nawiązać kontakt
z użytkownikiem serwisu, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę
dyplomatyczno-konsularną;
 Możliwość otrzymywania regularnych powiadomień dotyczących działalności placówek
dyplomatyczno-konsularnych w kraju wyjazdu, informacji konsularnych, jak również
o zagrożeniach w kraju docelowym;
 Rejestracja w serwisie może być wykorzystana w celu udziału w wyborach za granicą.
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Wizy
Wiza dla pracowników wyjeżdżających do krajów partnerskich jest wyrabiana na podstawie zaproszenia
wystawionego przez uczelnię zagraniczną oraz dokumentów na wyjazd podpisanych przez obie strony.
Wykaz dokumentów, które trzeba złożyć w urzędzie konsularnym różni się w zależności od kraju wyjazdu.
Najczęściej wymagane dokumenty to:

uzupełniony wniosek wizowy,

dokument podróży,

fotografie,

potwierdzenie opłaty wizowej,

ważne ubezpieczenie medyczne,

potwierdzenie zakwaterowania,

wykupione bilety lotnicze.
Urząd konsularny może wymagać również innych dokumentów uzupełniających, np. wyciągu z rachunku
bankowego, potwierdzającego posiadanie środków finansowych na pobyt w kraju docelowym lub listu
rekomendacyjnego z uczelni macierzystej.
Zgodnie z zasadami wyjazdów pracowników Politechniki Lubelskiej w ramach programu Erasmus+
pracownicy samodzielnie pokrywają koszty uzyskania wizy. Planując wyjazd do krajów partnerskich warto
z wyprzedzeniem przygotować pakiet wymaganych dokumentów oraz umówić się na wizytę w urzędzie
konsularnym/zarejestrować wniosek elektronicznie. Czas oczekiwania na wizę różni się w zależności od
kraju wyjazdu, pory roku, liczby zgłoszeń etc. Na przykład w przypadku Federacji Rosyjskiej czy Białorusi
na wizę czeka się do 5 dni. Natomiast procedura wydania wizy do krajów Azji czy Maghrebu może być
dużo dłuższa - nawet do trzech tygodni.
Zakwaterowanie
Zasady programu Erasmus+ nie nakładają na przyjmującą instytucję zagraniczną obowiązku zapewnienia
zakwaterowania pracownikom przyjeżdżającym. Najczęściej jednak, ze względu na dobrą współpracę oraz
chęć zorganizowania przyjęcia pracownika na najwyższym poziomie, uczelnie partnerskie oferują możliwość
zakwaterowania pracowników w pokojach gościnnych w akademikach lub polecają hotele, które znajdują
się blisko uczelni. Uczestnicy otrzymują ryczałt na wsparcie indywidualne, ze środków którego pokrywają
koszty zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania najbardziej aktualnej informacji o możliwościach
zakwaterowania podczas wyjazdu zagranicznego zalecany jest kontakt z pracownikami biura współpracy
z zagranicą instytucji przyjmującej na etapie planowania podróży oraz przygotowania dokumentów.
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Pracownicy niepełnosprawni
Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ ma prawo otrzymać w ramach
kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę dofinansowania, która
jest określana przez Politechnikę Lubelską na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę
niepełnosprawną do Narodowej Agencji programu Erasmus+.
Wniosek powinien być zaopiniowany przez prorektora ds. studenckich oraz pełnomocnika ds. osób
niepełnosprawnych. Wzór wniosku składanego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest dostępny na
stronie internetowej programu Erasmus+: www.erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/.
Wniosek powinien być przesłany do Narodowej Agencji bezzwłocznie po zakwalifikowaniu pracownika
na wyjazd nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem uczestnika mobilności za granicę.
W specjalnym wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych
z niepełnosprawnością uczestnik mobilności musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające
z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas
pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia
wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota
wydatków została skalkulowana.
Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością,
bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/
instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł może nastąpić w sytuacjach szczegółowo
określonych w „Warunkach przyznania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych” na dany rok
akademicki, zatwierdzonych przez prorektora ds. studenckich.
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Przygotowanie kulturowe
Przygotowanie kulturowe pracowników wyjeżdżających do instytucji zagranicznych, z którymi
Politechnika Lubelska posiada podpisane umowy międzyinstytucjonalne polega na konsultacjach
prowadzonych w Biurze Kształcenia Międzynarodowego oraz z pracownikami, którzy już wyjeżdżali
do danego kraju; przeglądaniu aktualnych informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
uzgodnieniu z uczelnią partnerską szczegółowego programu wyjazdu, w tym części kulturowej.
Zazwyczaj kraje do których wyjeżdżają pracownicy Politechniki Lubelskiej to już od lat znani partnerzy
z poprzednich projektów, kontaktów naukowych czy prywatnych. Każdy pracownik planujący podróż do
krajów partnerskich może liczyć na wsparcie ze strony pracowników BKM, Narodowej Agencji programu
Erasmus+ oraz pozarządowych organizacji działających w Lublinie i oferujących wsparcie dla osób
podróżujących.
Rozliczenie wyjazdu
Pracownik powinien rozliczyć wyjazd w ciągu dwóch tygodni po powrocie. Rozliczenie wyjazdu
następuje poprzez złożenie w BKM:





Confirmation - potwierdzenia pobytu wydawanego przez instytucję goszczącą, określającego
faktyczne daty pobytu na szkoleniu oraz potwierdzającego zrealizowanie programu szkolenia.
Na podstawie potwierdzenia pobytu dokonuje się rozliczenia pobranego stypendium, dlatego
warto upewnić się, że liczba dni wpisana w dokumencie jest zgodna z liczbą, która widnieje
w umowie finansowej. Dokument jest wydawany na papierze firmowym instytucji przyjmującej
i podpisywany przez jej reprezentanta. Można też skorzystać ze wzoru zamieszczonego na stronie
internetowej BKM www.bkm.pollub.pl.
Sprawozdania z wyjazdu zagranicznego - jest to dokument wewnętrzny potwierdzający
przedstawienie efektów szkolenia przełożonym w PL.
Raportu on-line EU survey - mobilności pracowników w programie Erasmus+ sprawozdawane
są za pomocą narzędzia Mobility Tool. W związku z tym każdy uczestnik mobilności, w dniu
zakończenia szkolenia otrzymuje wiadomość mailową (na adres email podany w umowie
finansowej) z linkiem do raportu. Pracownik ma 30 dni na złożenie raportu, który stanowi
podstawę rozliczenia wyjazdu.
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Wywiad z pracownikiem PL
Dr Izolda Gorgol, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Matematyki Stosowanej
Udział w Staff Teaching Week, Polytechnic Institute of Bragança, Portugalia
1. Czym kierowała się Pani przy wyborze uczelni na wyjazd w celu prowadzenia zajęć w ramach
programu Erasmus+?
Polytechnic Institute of Bragança organizowała tzw. Erasmus Staff Week, w którym organizowane były
zarówno zajęcia dla nauczycieli akademickich, jak i program dla pracowników administracji. Takie tygodnie
dają możliwość poznania specyfiki uczelni oraz nawiązania wielu kontaktów. Umowa podpisana z IPB
przy okazji mojego wyjazdu daje możliwość mobilności również studentom, a poszerzenie oferty WPT
w tym zakresie było również moim celem. Nie ukrywam również, że Portugalia zawsze mnie interesowała
jako kraj.
2. Jaka była tematyka oraz liczba zajęć, które poprowadziła Pani w uczelni partnerskiej? Czy
zajęcia były prowadzone dla studentów tamtejszej uczelni czy dla studentów zagranicznych?
Podczas pobytu prowadziłam 8 godzin zajęć zgodnie z zasadami programu Erasmus+. Dotyczyły one
wybranych zastosowań teorii grafów. Były to zajęcia dla studentów tamtejszej uczelni. Należy jednak
zaznaczyć, że wśród studentów IPB są nie tylko Portugalczycy, ale również obywatele byłych portugalskich
kolonii, np. Brazylii lub Angoli. Miałam więc możliwość prowadzenia zajęć w bardzo zróżnicowanym
kulturowo gronie.
3. Czy był to pierwszy wyjazd i czy planuje Pani udział w kolejnych edycjach programu Erasmus+?
Nie, to był już kolejny wyjazd (piąty w celu prowadzenia zajęć). Tak, dopóki program Erasmus+ mi na to
pozwoli planuję kolejne wyjazdy.
4. Co sądzi Pani o procedurze aplikacji na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć w ramach programu
Erasmus+?
Zależy, czy mówimy ogólnie, czy o tym szczególnym przypadku. Jeśli chodzi o procedurę w naszej
Uczelni, to jest przejrzysta, a Panie w BKM bardzo pomocne. Najtrudniejszym elementem jest znalezienie
uczelni, która chętna byłaby przyjąć nauczyciela w celu prowadzenia zajęć. Jeśli nie mamy osobistych
kontaktów, jest to nieco trudniejsze, ale nie niemożliwe, czego jestem najlepszym przykładem. Nie należy
się zrażać brakiem odpowiedzi lub odpowiedzią negatywną. Nie zawsze proponowany przez nas program
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nauczania pasuje uczelni partnerskiej i to jest zrozumiałe. Przy odrobinie cierpliwości na pewno się uda.
Warto przeglądać organizowane „tygodnie międzynarodowe”, wtedy jest łatwiej, gdyż uczelnia jest
otwarta na przyjmowanie nauczycieli. W konkretnym omawianym przypadku IPB po złożeniu aplikacji,
dość szybko uzyskałam odpowiedź pozytywną i nie było żadnego problemu z podpisaniem umowy.
Ogólnie wyjazdy w ramach programu Erasmus+ wymagają wypełniania kilku formularzy i zbierania
podpisów, ale uważam, że „skórka jest warta wyprawki”.
5. Czy udało się Pani zaobserwować przykłady dobrych praktyk stosowanych na uczelni
partnerskiej? Czy wyjazd będzie miał wpływ na Pani rozwój zawodowy?
Jeśli chodzi o tę konkretną uczelnię, to zaciekawiły mnie dwie
wie rzeczy. Jedna z nich na pewno jest
dobrą praktyką. Mianowicie studenci zagraniczni (przybyli naa całe studia, a nie w ramach wymiany)
mają możliwość pracowania na terenie uczelni, aby dorobićć do stypendium.
Pomagają na przykład w stołówce studenckiej, czy wykonują
ują drobne prace
porządkowe. Uważam to za bardzo dobrą możliwość podreperowania
budżetu studenckiego, szczególnie, że Braganca jest stosunkowo
unkowo małym
miastem z raczej małym rynkiem pracy. Druga ciekawa obserwacja jest
związana z kontrolą obecności na zajęciach. Zarówno
o prowadzący
zajęcia, jak i studenci posiadali karty elektroniczne, które
óre przykładali
do umieszczonego w sali czytnika. W ten sposób
ób obecność
wszystkich była kontrolowana. Warunkiem koniecznym
ecznym
zaliczenia zajęć przez studentów była co najmniej
mniej
70% obecność na zajęciach. Uważam jednak, że ten
sposób kontroli obecności ma swoje dobre i złe
strony. Wyjazd na inną uczelnię zawsze wpływa
ywa
pozytywnie na mój rozwój zawodowy. Mam
am
m
okazję porównać programy nauczanych
ch
przeze mnie przedmiotów, dowiedzieć
eć
się o metodach nauczania stosowanych
ych
gdzie indziej, doskonalić umiejętności
ętności
językowe. Wpływa również pozytywnie
ywnie naa
moją ocenę jako pracownika w Politechnic
Politechnice
ce
Lubelskiej.
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Wywiad ze studentem
Grzegorz Pawelczyk, Wydział Zarządzania
Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ oraz Erasmus Mundus Cruz del Sur
1. Dlaczego zdecydowałeś się na wyjazd w ramach programu Erasmus?
Informacje na temat wyjazdów z programów Erasmus – w obu przypadkach czy był to Erasmus+ czy
Erasmus Mundus Cruz Del Sur – otrzymałem bardzo przypadkowo. Natomiast pojawiły się one w idealnym
momencie, gdyż byłem na etapie chłonięcia życia pełnymi garściami, kiedy żadna z przeszkód w dążeniu
do celu nie stanowiła problemu. Toteż wiedziałem, że wyjazd na studia za granice będzie kolejnym
wyzwaniem i ciekawą przygodą, co również przekładało się na wiedzę merytoryczną, która procentuje
w późniejszym świecie biznesowym.
2. Jak przygotowywałeś się do wyjazdu?
W moim przypadku wymiana obejmowała kraje hiszpańskojęzyczne, dlatego główna część przygotowań
skupiała się na zasadniczym opanowaniu języka hiszpańskiego, by mógł poradzić sobie w odmiennej
rzeczywistości. Dodatkowo, dokładnie sprawdzałem różnice programowe i je tłumaczyłem by wiedzieć
mniej więcej z jakim zakresem wiedzy przyjdzie mi się mierzyć.
Musiałem również zadbać o podstawowe aspekty życia w innym kraju, czyli znalezienie mieszkania
w odpowiedniej lokalizacji, transport, rozplanować czas wolny – praktyki czy podróże.
3. Czy przyznane Ci dofinansowanie było wystarczające do przeżycia w trakcie wyjazdu?
Dofinansowanie w obu programach było różne. Otrzymane fundusze do krajów UE z reguły nie wystarczają
do swobodnej egzystencji. Biorąc pod uwagę mieszkanie w jednoosobowym pokoju w optymalnej
lokalizacji, bieżące potrzeby, czas wolny i ewentualne okoliczne wyjazdy, to dofinansowanie było
niewystarczające. Myślę, że gdyby się uprzeć to można by przeżyć za otrzymane pieniądze, ale czy na
tym polega wyjazd do innego kraju? By nie móc sobie pozwolić na lokalne jedzenie, teatralny występ
mistrzów flamenco czy wypad nad morze...
W drugim przypadku, programu Cruz Del Sur – było całkiem inaczej. Dofinansowanie, które
otrzymywałem wystarczało na regularne życie. Co prawda kraje Ameryki Łacińskiej są dość zróżnicowane
pod względem ekonomicznym, jednak pomijając kraje takie jak Argentyna czy Brazylia można było się
utrzymać i prowadzić życie na zadowalającym poziomie, wliczając w to rekreację, życie towarzyskie,
kursy językowe (oczywiście bez luksusowych fanaberii).
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4. Jakie są Twoim zdaniem najcenniejsze korzyści wynikające z udziału w programie Erasmus?
Bezapelacyjnie najcenniejszą umiejętnością jaką nabywamy podczas udziału w tego typu wymianach jest
zdolność radzenia sobie w każdych możliwych stawianych nam przez los sytuacjach. Niezależnie od tego
w jakim obcym kraju się znajdziemy, przyjdzie nam się mierzyć z niewygodnymi sytuacjami. Nie mówię
tutaj o zapytaniu o drogę w obcym języku, tylko całej masie rzeczy, które wydają nam się abstrakcyjne do
momentu, w którym ich dokonujemy. Dla przykładu, nigdy nie sądziłem, że będę prowadził samodzielne
prezentację importowanych produktów na targach handlowych posługując się jedynie językiem, który
znałem tylko w nieznacznym stopniu. Czy też, że będę musiał poradzić sobie samodzielnie w momencie
kiedy znalazłem się w gwatemalskim miasteczku nocą, bez jedzenia i Internetu. Wyjazdy te uczą zaradności,
przedsiębiorczości i potrafią wyleczyć z nieśmiałości czy zamiłowania do własnej strefy komfortu.
Drugim nieocenionym aspektem wyjazdów są niesamowite znajomości, które potrafią niekiedy odmienić
nasz punkt widzenia, a nawet nasze życie. Nigdy nie wiadomo z kim usiądziesz w jednej ławce na auli, czy
na kogo będziesz skazany w wędrówce na wulkan :).
Każdy wyjazd łączy ze sobą setki ludzi z każdego zakątka świata. Niektóre przyjaźnie pozostają na lata,
inne są przelotną przygodą.
Dodatkowo każdy dzień w innym kraju przynosi mnóstwo możliwości do zdobycia doświadczenia na wielu
szczeblach rozwoju. Odmienne podejście do systemu nauczania, nieustanne szlifowanie umiejętności
językowych, praktyki/wyjazdy/targi/spotkania to wszystko poszerza nasze pole postrzegania świata.
5. Jak poradziłeś sobie ze studiami po powrocie? Miałeś duże zaległości?
Jeśli chodzi o program studiów to przed wyjazdem wymagane było bym przedstawił zbieżności
programowe na podstawie których zostaną mi zaliczone przedmioty po powrocie. Mój plan wyglądał
następująco – przed samym wyjazdem postarałem się by pozaliczać wszystkie pozostałe przedmioty
z danego roku/sesji, by potem po powrocie nie mieć żadnych zaległości. Jedynie w Hiszpanii nie udało
się zaliczyć jednego przedmiotu, który następnie musiałem zdać po powrocie do kraju.
6. Czy polecasz innym studentom wyjazd na Erasmus?
Czy polecam wyjazd na Erasmus? Gdybym mógł cofnąć czas to wykorzystałbym każdy możliwy program
by tylko znaleźć się na wymianie! Niezależnie czy byłby to Erasmus+, Erasmus Mundus, czy praktyki.
Absolutnie polecam każdemu tego typu doświadczenie - niezależnie od tego czy namiętnie poszukuje
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przygód, ma zamiłowania językowe, chce chłonąć wiedzę
iedzę i kulturę czy po prostu ma ochotę być w kraju
gdzie jest inaczej. Taki wyjazd to możliwość, która nigdy
gdy później może się nie powtórzyć, a przypuszczalne
obawy o nasz los na miejscu są rozwiewane przy pierwszym
ierwszym kontakcie z lokalnym życiem czy organizacją,
która się nami opiekuje po przyjeździe.
Chciałbym podkreślić grubymi literami, by każdy kto będzie
miał okazję przeczytać mój wywiad zrozumiał,
umiał, że Erasmus
jest to najlepsze co mnie w życiu kiedykolwiek
kolwiek spotkało
i również może być jego jeśli tylko zrobii ten jeden mały
krok naprzód!
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Erasmus+
zmienia życie,
otwiera umysły !

www.bkm.pollub.pl

