


W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń 
oraz sektor młodzieży będą 

realizowały trzyrealizowały trzy

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych 
praktyk

Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

sektory edukacji i szkoleń 
oraz sektor młodzieży będą 

kluczowe akcje:kluczowe akcje:

Mobilność edukacyjna

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych 
praktyk

Wsparcie w reformowaniu polityk



W ramach Akcji 1 studenci mogą kilkukrotnie 
wyjeżdżać na:

a) na studia (minimum 3 miesiące)a) na studia (minimum 3 miesiące)

b) na praktyki (minimum 2 miesiące)

Okres nieprzekraczający:
pierwszego, drugiego i
24 miesięcy na jednolitych24 miesięcy na jednolitych
niezależnie od rodzaju mobilności
zawodowa) i liczby okresów

W ramach Akcji 1 studenci mogą kilkukrotnie 

a) na studia (minimum 3 miesiące)a) na studia (minimum 3 miesiące)

b) na praktyki (minimum 2 miesiące)

12 miesięcy na studiach
i trzeciego stopnia oraz

jednolitych studiach magisterskich,jednolitych studiach magisterskich,
mobilności (studia czy praktyka

okresów mobilności.



ASP w Krakowie będzie
rozpatrywać aplikacje studentów,
skorzystali z programuskorzystali z programu

Wcześniejszy udział w wymianie
programu „Uczenie się przez
uwzględniony w przypadku
stypendium Erasmus+ w ramach
studiów. Okres ten wlicza sięstudiów. Okres ten wlicza się

w pierwszej kolejności
studentów, którzy jeszcze nigdy nie

mobilności za granicą.mobilności za granicą.

wymianie Erasmus w ramach
przez całe życie” zostanie

studentów starających się o
ramach tego samego poziomu

do 12/24 miesięcy.do 12/24 miesięcy.



Studia za granicą mogą trwaćStudia za granicą mogą trwać
ramach jednego roku akademickiego
Krakowie aplikują na semestr
w danym roku akademickim
aplikowania na cały rok akademicki

trwać od 3 do 12 miesięcy, wtrwać od 3 do 12 miesięcy, w
akademickiego. Studenci ASP w

semestr zimowy lub letni (jeden!)
akademickim. Nie istnieje możliwość

akademicki.



Przedłużenie pobytu na
wyłącznie z semestru zimowego
w danym roku akademickimw danym roku akademickim
zgody Dziekana Wydziału
(Extension Form). Studentowi
stypendium na letnim semestrze
zostaną wykorzystane wszystkie
ASP w Krakowie w ramach Programu

studiach może nastąpić
zimowego na semestr letni

akademickim, na podstawie pisemnejakademickim, na podstawie pisemnej
oraz instytucji partnerskiej

Studentowi nie przysługuje
semestrze studiów, chyba że nie

wszystkie fundusze przyznane
Programu.



Harmonogram aplikacji w ramachHarmonogram aplikacji w ramach
Senacka Komisja ds. Wymiany
Krakowie, do 1 grudnia. Jest
ASP w Krakowie.

ramach Programu ustala co rokuramach Programu ustala co roku
Wymiany Zagranicznej ASP w
Jest on publikowany na stronie



Harmonogram aplikacji:

Spotkanie informacyjne dla kandydatów

Przesłanie wniosków online 
(elektroniczny indeks)(elektroniczny indeks)

Selekcja wniosków przez komisje 
wydziałowe

Selekcja wniosków przez Komisję 
Senacką

Ewentualny termin dodatkowej selekcji

Ogłoszenie wyników selekcji do dnia

Harmonogram aplikacji:

20 stycznia 2017 r. (piątek) 
godz. 10.30 (aula główna, pl. Matejki 13)

23 stycznia (poniedziałek) - 19 lutego 
2017 r. (niedziela)2017 r. (niedziela)

24 luty 2017 r. (piątek)

3 marca 2017 r. (piątek)

10 marca 2017 r. (piątek)

17 marca 2016 r. (piątek)



W wymianie w ramach Programu Erasmus+ mogą uczestniczyć 
studenci wszystkich form studiów i poziomów kształcenia, 
niezależnie od obywatelstwa, którzy mają zaliczony co najmniej 
pierwszy rok studiów, z zastrzeżeniem poniższego:

Studenci studiów pierwszego stopnia oraz trzeciego stopnia mogą Studenci studiów pierwszego stopnia oraz trzeciego stopnia mogą 
wyjechać na studia najwcześniej na drugim roku studiów, pod 
warunkiem złożenia aplikacji na pierwszym roku studiów
Studenci studiów drugiego stopnia mogą wyjechać na studia 
najwcześniej w semestrze letnim pierwszego roku studiów, pod 
warunkiem złożenia aplikacji w wymaganym terminie (1 
października 2017).
Studenci jednolitych studiów magisterskich mogą wyjechać na Studenci jednolitych studiów magisterskich mogą wyjechać na 
studia najwcześniej na trzecim roku studiów, pod warunkiem 
złożenia aplikacji na drugim roku studiów.

W chwili ubiegania się o wyjazd, a także w trakcie wyjazdu student 
musi być wpisany na listę studentów ASP w
Student nie może przebywać na urlopie dziekańskim

W wymianie w ramach Programu Erasmus+ mogą uczestniczyć 
studenci wszystkich form studiów i poziomów kształcenia, 
niezależnie od obywatelstwa, którzy mają zaliczony co najmniej 

studiów, z zastrzeżeniem poniższego:

Studenci studiów pierwszego stopnia oraz trzeciego stopnia mogą Studenci studiów pierwszego stopnia oraz trzeciego stopnia mogą 
wyjechać na studia najwcześniej na drugim roku studiów, pod 
warunkiem złożenia aplikacji na pierwszym roku studiów.
Studenci studiów drugiego stopnia mogą wyjechać na studia 
najwcześniej w semestrze letnim pierwszego roku studiów, pod 

aplikacji w wymaganym terminie (1 

Studenci jednolitych studiów magisterskich mogą wyjechać na Studenci jednolitych studiów magisterskich mogą wyjechać na 
studia najwcześniej na trzecim roku studiów, pod warunkiem 
złożenia aplikacji na drugim roku studiów.

W chwili ubiegania się o wyjazd, a także w trakcie wyjazdu student 
musi być wpisany na listę studentów ASP w Krakowie.  

nie może przebywać na urlopie dziekańskim. 



Aplikowanie na wyjazd na studia w roku dyplomowym jest 
możliwe tylko w szczególnych przypadkach i po 
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody promotora oraz 
dziekana odpowiedniego Wydziału. 

Wymiana nie może odbywać się w trakcie ostatniego 
semestru studiów.

Aplikowanie na wyjazd na studia w roku dyplomowym jest 
szczególnych przypadkach i po 

uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody promotora oraz 
dziekana odpowiedniego Wydziału. 

nie może odbywać się w trakcie ostatniego 



Podstawą wyjazdu studentów
Programu jest umowa dwustronna
partnerską (Inter-Institutional

Wysokość stypendiów jakie
w Krakowie podczas wyjazdu
Programu Erasmus+ ustala
Programu Erasmus+.

studentów na studia w ramach
dwustronna z instytucją

Institutional Agreement).

jakie przysługują studentom ASP
wyjazdu na studia w ramach
ustala Narodowa Agencja





Procedura kwalifikacji studentów na wyjazd na studia 
obejmuje następujące etapy:

a) kwalifikacja wniosków przez Wydziałową Komisję ds. a) kwalifikacja wniosków przez Wydziałową Komisję ds. 
Wymiany Zagranicznej ASP w

b) kwalifikacja przez Senacką Komisję ds. Wymiany 
Zagranicznej ASP w Krakowie

c) akceptacja wniosku przez uczelnię c) akceptacja wniosku przez uczelnię 

Procedura kwalifikacji studentów na wyjazd na studia 
:

wniosków przez Wydziałową Komisję ds. wniosków przez Wydziałową Komisję ds. 
Wymiany Zagranicznej ASP w Krakowie,

przez Senacką Komisję ds. Wymiany 
Zagranicznej ASP w Krakowie,

wniosku przez uczelnię przyjmującą.wniosku przez uczelnię przyjmującą.



Pytania ???Pytania ???



Kryteria aplikowania na wyjazd na studia:

a) minimalna średnia arytmetyczna ocen wynosi 4,0,

b) pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna 
przedmiotów uzyskana za cały rok akademicki poprzedzający rok przedmiotów uzyskana za cały rok akademicki poprzedzający rok 
akademicki w którym aplikuje student ASP w
studentów ASP w Krakowie aplikujących na swoim 
studiów (studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) 
brana jest po uwagę średnia arytmetyczna ocen 
roku akademickiego poprzedzającego

c) kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza wniosku. Student c) kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza wniosku. Student 
obligatoryjnie wybiera 3 instytucje partnerskie
najbardziej preferowanej),

Kryteria aplikowania na wyjazd na studia:

a) minimalna średnia arytmetyczna ocen wynosi 4,0,

średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich 
za cały rok akademicki poprzedzający rok za cały rok akademicki poprzedzający rok 

w którym aplikuje student ASP w Krakowie. W przypadku 
studentów ASP w Krakowie aplikujących na swoim pierwszym roku
studiów (studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) 
brana jest po uwagę średnia arytmetyczna ocen za semestr zimowy 

poprzedzającego rok akademicki wyjazdu,

c) kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza wniosku. Student c) kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza wniosku. Student 
3 instytucje partnerskie (zaczynając od 



d) potwierdzona zaświadczeniem lub certyfikatem 
odpowiedniego języka obcego na poziomie co najmniej średnim, 
tj. B1/B2. Dokument powinien zawierać wyraźne stwierdzenie, że 
znajomość języka obcego przez studenta jest wystarczająca do 
podjęcia studiów za granicą. Językiem odpowiednim jest język 
kraju uczelni przyjmującej lub język angielski (o ile uczelnia kraju uczelni przyjmującej lub język angielski (o ile uczelnia 
przyjmująca dopuszcza taką możliwość),

e) portfolio zawierające ok. 10 prac (fotografie prac, kopie 
projektów, kopie dokumentacji prac 
Wydziału i kierunku),

f) studenci ASP w Krakowie składają f) studenci ASP w Krakowie składają 
dofinansowania pobytu (ze środków własnych lub przez sponsora). 
Stypendium przyznawane w ramach Programu zapewnia tylko 
częściowe pokrycie kosztów studiów w uczelni zagranicznej.

d) potwierdzona zaświadczeniem lub certyfikatem znajomość 
na poziomie co najmniej średnim, 

tj. B1/B2. Dokument powinien zawierać wyraźne stwierdzenie, że 
znajomość języka obcego przez studenta jest wystarczająca do 
podjęcia studiów za granicą. Językiem odpowiednim jest język 
kraju uczelni przyjmującej lub język angielski (o ile uczelnia kraju uczelni przyjmującej lub język angielski (o ile uczelnia 
przyjmująca dopuszcza taką możliwość),

zawierające ok. 10 prac (fotografie prac, kopie 
projektów, kopie dokumentacji prac – w zależności od specyfiki 

f) studenci ASP w Krakowie składają oświadczenie o możliwości f) studenci ASP w Krakowie składają oświadczenie o możliwości 
dofinansowania pobytu (ze środków własnych lub przez sponsora). 
Stypendium przyznawane w ramach Programu zapewnia tylko 
częściowe pokrycie kosztów studiów w uczelni zagranicznej.



Uwaga

Studenci, którzy nie uczęszczali na lektorat z j. angielskiego i nie 
posiadają żadnych certyfikatów bądź zaświadczeń ze szkoły 
językowej mają możliwość zdać test językowy i uzyskać językowej mają możliwość zdać test językowy i uzyskać 
zaświadczenie z SJO ASP w Krakowie.

Test odbędzie się 14.02.2017 roku w siedzibie SJO
(Mały Rynek 4) o godzinie 15:00.

Jest to jedyny termin (!).

Studenci, którzy nie uczęszczali na lektorat z j. angielskiego i nie 
posiadają żadnych certyfikatów bądź zaświadczeń ze szkoły 
językowej mają możliwość zdać test językowy i uzyskać językowej mają możliwość zdać test językowy i uzyskać 
zaświadczenie z SJO ASP w Krakowie.

roku w siedzibie SJO



Odwołanie od decyzji Komisji:

1. Studentowi, który nie uzyskał kwalifikacji przez 
Komisję ds. Wymiany Zagranicznej ASP w Krakowie, a spełniał 
kryteria selekcji, przysługuje prawo odwołania do kryteria selekcji, przysługuje prawo odwołania do 
Wydziału.

2. Studentowi, który nie uzyskał kwalifikacji przez 
ds. Wymiany Zagranicznej ASP w Krakowie, a spełniał kryteria 
selekcji, przysługuje prawo odwołania do 
Spraw Zagranicznych.

, który nie uzyskał kwalifikacji przez Wydziałową 
ds. Wymiany Zagranicznej ASP w Krakowie, a spełniał 

kryteria selekcji, przysługuje prawo odwołania do Dziekana danegokryteria selekcji, przysługuje prawo odwołania do Dziekana danego

, który nie uzyskał kwalifikacji przez Senacką Komisję
ds. Wymiany Zagranicznej ASP w Krakowie, a spełniał kryteria 
selekcji, przysługuje prawo odwołania do Prorektora ds. Nauki i 



Jak aplikować?Jak aplikować?



1. Zalogować się w elektronicznym indeksie: 
https://akademus.asp.krakow.pl/login/

dla niezarejestrowanych studentów:
https://akademus.asp.krakow.pl/rejestracja/student/

1. Zalogować się w elektronicznym indeksie: 
https://akademus.asp.krakow.pl/login/

dla niezarejestrowanych studentów:
https://akademus.asp.krakow.pl/rejestracja/student/



2. Wybrać i kliknąć na 
panel „Wymiana” 
„edycja”



3. Wybrać aktualną edycję naboru i kliknąć 3. Wybrać aktualną edycję naboru i kliknąć 
„szczegóły”.
3. Wybrać aktualną edycję naboru i kliknąć 3. Wybrać aktualną edycję naboru i kliknąć 
„szczegóły”.





4. Wybrać „dodaj wniosek”.

5. W polu TOK LIST wybrać semestr, 
w którym planowany będzie wyjazd.

4. Wybrać „dodaj wniosek”.

5. W polu TOK LIST wybrać semestr, 
w którym planowany będzie wyjazd.



6. Uzupełnić pole:
Student posiadający prawa do stypendium socjalnego 
potwierdzone decyzją administracyjną: 
-- TAK, jeżeli pobiera stypendium socjalne, 
-- NIE, jeżeli nie pobiera

7. Refundacja kursu językowego
- Tak
- Nie

8. Pole uwag – jeżeli są.

9. Zapisujemy wniosek9. Zapisujemy wniosek

Student posiadający prawa do stypendium socjalnego 



9. Po zapisaniu wniosku w zakładce 
„wniosek” 

10.Wybrać dostępną szkołę z listy i 
uzupełnić PRIORYTET (1, 2 lub 3), 
który oznacza czy to Uczelnia który oznacza czy to Uczelnia 
pierwszego, drugiego czy trzeciego 
wyboru.

11.Zapisać uczelnię. Wybrać 3 uczelnie.

9. Po zapisaniu wniosku w zakładce 
wniosek”  „dodaj szkołę do wniosku”

Wybrać dostępną szkołę z listy i 
uzupełnić PRIORYTET (1, 2 lub 3), 
który oznacza czy to Uczelnia który oznacza czy to Uczelnia 
pierwszego, drugiego czy trzeciego 
wyboru.

Zapisać uczelnię. Wybrać 3 uczelnie.



12. Przesłać wymagane dokumenty 
(wniosek, portfolio
językowy, CV, list motywacyjny, 
oświadczenie o dofinansowaniu, oświadczenie o dofinansowaniu, 
ewentualnie zgodę Dziekana i 
promotora) klikając odpowiednie pola.

System zablokuje możliwość wysłania 
wniosku bez załączenia 4 
obowiązkowych dokumentów.

12. Przesłać wymagane dokumenty 
portfolio, certyfikat 

językowy, CV, list motywacyjny, 
oświadczenie o dofinansowaniu, oświadczenie o dofinansowaniu, 
ewentualnie zgodę Dziekana i 
promotora) klikając odpowiednie pola.

System zablokuje możliwość wysłania 
wniosku bez załączenia 4 
obowiązkowych dokumentów.





Zakładka status:

W zakładce znajduje się informacja jaki 
status posiada wniosek.

Student może edytować wniosek tylko Student może edytować wniosek tylko 
gdy ma status szkic, po wysłaniu 
wniosku otrzymuje on status „do 
złożenia” (zablokowana edycja).

Zakładka wyjazd:

Jeżeli student otrzyma zgodę na wyjazd Jeżeli student otrzyma zgodę na wyjazd 
w zakładce pojawią się informacje 
związane z wyjazdem (data, grant, 
szkoła, konto, itp)

W zakładce znajduje się informacja jaki 

Student może edytować wniosek tylko Student może edytować wniosek tylko 

Jeżeli student otrzyma zgodę na wyjazd 

Po dodaniu wymaganych 
dokumentów i wybraniu 3 
szkół pojawi się dodatkowy 
przycisk służący do złożenia  Jeżeli student otrzyma zgodę na wyjazd przycisk służący do złożenia  
aplikacji. Po jego kliknięciu 
system zablokuje wniosek 
(nie będzie już możliwa 
edycja).



1. Studenci, którzy pozytywnie przeszli etap oceny
Komisja ds. Wymiany Zagranicznej ASP w Krakowie są zobligowani do 
sprawdzenia we własnym zakresie
dokumentów oraz terminu i formy ich przesłania do instytucji partnerskiej. 

2. Studenci ASP w Krakowie zaakceptowani na wyjazd obligatoryjnie 2. Studenci ASP w Krakowie zaakceptowani na wyjazd obligatoryjnie 
zgłaszają się do Biura najpóźniej w
opublikowania wyników selekcji.

3. Studenci ASP w Krakowie mogą przesyłać wymagane dokumenty do 
instytucji partnerskiej korzystając z pomocy Biura lub we własnym 
zakresie, po uprzednim uzgodnieniu z

4. Studenci ASP w Krakowie, którzy nie zostali zakwalifikowan
wybraną instytucję partnerską mogą aplikować ponownie, w ramach tej 
samej edycji aplikacji, na wyjazd na studia w
instytucji, jednak wyłącznie jeden raz
pośrednictwem Biura.

pozytywnie przeszli etap oceny przez Senacką 
Komisja ds. Wymiany Zagranicznej ASP w Krakowie są zobligowani do 
sprawdzenia we własnym zakresie sposobu aplikacji, rodzaju 
dokumentów oraz terminu i formy ich przesłania do instytucji partnerskiej. 

Studenci ASP w Krakowie zaakceptowani na wyjazd obligatoryjnie Studenci ASP w Krakowie zaakceptowani na wyjazd obligatoryjnie 
terminie 14 dni od daty 

Studenci ASP w Krakowie mogą przesyłać wymagane dokumenty do 
pomocy Biura lub we własnym 

uzgodnieniu z Biurem. 

nie zostali zakwalifikowani przez 
mogą aplikować ponownie, w ramach tej 

samej edycji aplikacji, na wyjazd na studia w ramach Programu do innej 
wyłącznie jeden raz. Wybór instytucji odbywa się za 



1. Studentów, będących na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, 
a którzy planują wyjazd na I roku studiów drugiego stopnia
odrębny kalendarz aplikacji:

a) złożenie w/w dokumentów w formie papierowej do Koordynatora 
Wydziałowego, najpóźniej do 1 października roku akademickiego, w 
którym planowany jest wyjazd, po uprzedniej konsultacji zktórym planowany jest wyjazd, po uprzedniej konsultacji z

b) uzyskanie opinii Dziekana Wydziału

c) poinformowanie Biura przez Koordynatora Wydziałowego w przypadku 
pozytywnej weryfikacji aplikacji,

d) zwołanie posiedzenia Senackiej Komisji ds. Wymiany Zagranicznej d) zwołanie posiedzenia Senackiej Komisji ds. Wymiany Zagranicznej 
ASP w Krakowie, nie później niż do 10 października, która rozpatruje 
aplikacje.

2. Studentów, którzy pozytywnie przeszli etap oceny przez Senacką 
Komisję obowiązuje tryb postępowania 

będących na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, 
I roku studiów drugiego stopnia, obowiązuje 

formie papierowej do Koordynatora 
Wydziałowego, najpóźniej do 1 października roku akademickiego, w 
którym planowany jest wyjazd, po uprzedniej konsultacji z Biurem,którym planowany jest wyjazd, po uprzedniej konsultacji z Biurem,

opinii Dziekana Wydziału,

Biura przez Koordynatora Wydziałowego w przypadku 

posiedzenia Senackiej Komisji ds. Wymiany Zagranicznej posiedzenia Senackiej Komisji ds. Wymiany Zagranicznej 
Krakowie, nie później niż do 10 października, która rozpatruje 

którzy pozytywnie przeszli etap oceny przez Senacką 
obowiązuje tryb postępowania określony powyżej. 



Dodatkowe informacje:

1. W szczególnych przypadkach studenci ASP w Krakowie mogą 
uczestniczyć w Programie Erasmus+, 
środków Programu (tzw. wyjazd bez grantu). Studentom tym 
przysługują takie same prawa, jak pozostałym uczestnikom wymiany, 
z wyjątkiem prawa do uzyskania środków finansowych z Programu z wyjątkiem prawa do uzyskania środków finansowych z Programu 
Erasmus+.

2. Studenci ASP w Krakowie podczas odbywania studiów w instytucji 
partnerskiej otrzymują przyznane stypendia naukowe i socjalne, do 
których nabyli prawo w ASP w Krakowie

3. Studenci uczestniczący w wymianie zagranicznej w ramach Programu, 3. Studenci uczestniczący w wymianie zagranicznej w ramach Programu, 
studiujących na zasadach odpłatności, wnoszą obniżoną opłatę za studia 
zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora ASP w Krakowie w 
sprawie opłat za studia obowiązującym w
odbywa się wyjazd.
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4. Student ASP w Krakowie uczestniczący w Programie Erasmus+ jest 
zwolniony z czesnego za studia w instytucji partnerskiej.

5. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu mogą wnioskować 
o dofinansowanie kursu języka obcego
wykładowym w instytucji partnerskiej. Jednak jedynie w przypadku, gdy wykładowym w instytucji partnerskiej. Jednak jedynie w przypadku, gdy 
studenci nie mieli tego języka w ramach lektoratu.

6. Wnioski o wyjazd na praktyki są przyjmowane 
wyczerpania środków.

7. W ramach wyjazdu na praktyki mogą też wyjechać 
się zgłosić na roku dyplomowym (zostać zaakceptowanym do wyjazdu) i się zgłosić na roku dyplomowym (zostać zaakceptowanym do wyjazdu) i 
zakończyć pobyt w ciągu 12 miesięcy od daty obrony (do tego okresu 
wliczają się poprzednie wyjazdy).
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. W ramach wyjazdu na praktyki mogą też wyjechać absolwenci. Muszą 
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zakończyć pobyt w ciągu 12 miesięcy od daty obrony (do tego okresu 
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