
E R A S M U S +

POZNAJ PROGRAM

 

 

STUDIA
PRAKTYKI

KURSY
KRÓTKIE  WYJAZDY



wyjazd na zagraniczne, wakacyjne
praktyki trwające minimum 2 miesiące;
wyjazd do uczelni partnerskiej na
semestr na studia;
wyjazd krótkoterminowy (5-30 dni)
połączony z mobilnością wirtualną;
uczestniczenie w kursie językowym
przed wyjazdem. 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
posiada Kartę ECHE (Erasmus Charter for
Higher Education) ważną do 2027 roku.
Umożliwia to studentom oraz świeżo
upieczonym absolwentom naszej uczelni
uzyskanie stypendium i:

Program Erasmus+ jest jednym z najbardziej
znanych programów unijnych skierowanych
do szkół wyższych. 

Chcesz wiedzieć ile wynosi stypendium, 
gdzie można wyjechać i jakie są kryteria

rekrutacji? 
 

Przeczytaj Najczęściej Zadawane Pytania 



         
W programie Erasmus+ uczestniczy 27
krajów Unii Europejskiej oraz Wielka
Brytania, Wyspy Owcze, Szwajcaria,
Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Republika
Macedonii Północnej, Republika Turcji i
Republika Serbii, Angora, Monaco, Watykan
oraz  San Marino. Nowością w programie
jest to, że uczelnia może przeznaczyć 20%
budżetu Erasmusa+ na wyjazdy do krajów
niestowarzyszonych z programem. 

 GDZIE  MOŻNA WYJECHAĆ?

 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ  O 
WYJAZD W RAMACH 

PROGRAMU ERASMUS+? 

 
Wszyscy studenci WWSI (zarówno studiów
inżynierskich, jak i magisterskich), którzy
w momencie wyjazdu będą co najmniej
na II roku studiów I stopnia. 
Możliwość odbywania praktyk dotyczy
także absolwentów uczelni, jednak
rekrutacja musi odbywać się na ostatnim
roku studiów a od obrony do zakończenia
mobilności może upłynąć max. 12
miesięcy.



 Z  JAKIMI  INSTYTUCJAMI  
WWSI  MA PODPISANE

 UMOWY?

Co roku uaktualniana jest lista uczelni i
firm, z którymi WWSI podpisała umowy
dotyczące realizacji wyjazdów
studenckich na praktyki i studia. 
 Studenci naszej uczelni najczęściej
wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Grecji, Niemiec oraz Danii.
Chcemy by wyjazdy były jak najbardziej
dopasowane pod konkretnego studenta i
dlatego jesteśmy także otwarci na
propozycje od osób zainteresowanych
programem Erasmus+. Zawsze możemy
podpisać nowe umowy! 
Informacje o praktykach można np.
odnaleźć na stronach erasmusintern.org 
 a kompletną listę szkół wyższych, które
posiadają Kartę Uczelni Erasmusa+ może
wyszukać wpisująć "Higher education
institutions holding an ECHE".



 K IEDY ROZPOCZYNA SIĘ
REKRUTACJA NA 

WYJAZDY ERASMUSA+?

Rekrutację na wyjazdy studenckie
ogłaszamy na przełomie kwietnia i maja.
Zachęcamy jednak do kontaktu z nami
wcześniej w celu ustalenia oczekiwać i
dopasowania oferty do konkretnego
wyjażdzającego/wyjeżdzającej.  Jesteśmy
niewielką uczelnią i to jest jak najbardziej
możliwe! 

CZY W CHWILI  OBECNEJ 
ZNANA JEST DOKŁADNA 

WYSOKOŚĆ GRANTU 
ERASMUSA+?

Tak. Stawki zależą od kraju do którego się
wyjeżdża oraz od rodzaju wyjazdu.
Student może także otrzymać dodatkową
kwotę jako "osoba z mniejszymi
szansami" oraz za "green travel". 
Do tego dochodzi także tzw.
„kieszonkowe” dobrowolnie wypłacane
przez firmę przyjmującą studentów na
praktyki.
Szczegóły przedstawiamy poniżej. 



JAKICH DOKŁADNIE  
STAWEK STYPENDIALNYCH
 MOŻNA SIĘ  SPODZIEWAĆ?

 JAKIE  SĄ KRYTERIA 
REKRUTACJI  NA WYJAZD 
W RAMACH PROGRAMU 

ERASMUS+?

Kryteria rekrutacji na dany rok
akademicki ogłaszane są w kwietniu.
Zazwyczaj należy przygotować list
motywacyjny w języku angielskim, wykaz
ocen (wraz ze średnią), a przypadku
praktyk: starannie napisane CV.



Studenci, którzy będą spełniać kryteria
ujęte w definicji „osób z mniejszymi
szansami” (z niepełnosprawnościami lub/i
środowisk uboższych) będą otrzymywać
dodatkowo kwotę 250 euro na miesiąc
(zagraniczne studia / praktyki) bądź 100-
150 euro jednorazowo na wyjazd w
przypadku mobilności
krótkoterminowych. 
Dodatkowo, w/w studenci otrzymają
także ryczałt na koszty podróży w
przypadku wyjazdów
krótkoterminowych. 

CO TO JEST DODATEK 
DLA "OSÓB Z 

MNIEJSZYMI SZANSAMI"?



Choć studenci nie otrzymują ryczałtu na
koszty podróży do krajów programu, są
uprawnieni do uzyskania 50 euro z tytułu
spełnienia wymogów związanych z „green
travel”: za zrezygnowanie z samolotu na
rzecz np. autobusu, pociągu, roweru,
wspólnego korzystania z samochodu. W
związku z wydłużeniem czasu takiej
podróży, studenci uzyskują stypendium na
koszty utrzymania do max. 4
dodatkowych dni. 

Tak, studenci niestacjonarni są
uprawnieni do ubiegania się o wyjazdy
Erasmusa+. 

CO TO JEST 
"GREEN TRAVEL"?

 CZY STUDENCI  STUDIÓW
NIESTACJONARNYCH MOGĄ
UBIEGAĆ SIĘ  O WYJAZD W 

RAMACH PROGRAMU ERASMUS+?



 CZY W CZASIE  POBYTU ZA 
GRANICĄ STUDENT BĘDZIE  MIAŁ 
NADAL WYPŁACANE STYPENDIA 

NAUKOWE I  SOCJALNE?

Tak, oczywiście. 

 CZY STYPENDIUM ERASMUSA+
POKRYWA WSZYSTKIE  KOSZTY?

 

Nie. Na wyjazd student powinien
przeznaczyć także środki, które normalnie
wydaje na utrzymanie, np. pieniądze
otrzymywane od rodziców, stypendia
(naukowe, socjalne), pensję z pracy czy
kredyt studencki. Trudno jest podać
dokładną kwotę pieniędzy, którą student
będzie musiał wziąć ze sobą, gdyż zależy to
od wielu czynników: indywidualnych
potrzeb, kwoty przyznanego stypendium
Erasmusa+, kraju docelowego, kosztów
związanych z biletem i zakwaterowaniem.



Tak. Dla każdej osoby zostanie uzgodniony
(przez wyjazdem) indywidualny program
studiów do zrealizowania w uczelni
partnerskiej lub/i program praktyk do
zrealizowania w zagranicznej firmie
(Learning Agreement Agreement). 

 CZY STUDENT ZAKWALIFIKOWANY NA
WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

BĘDZIE  MIAŁ ZALICZONY 
OKRES STUDIÓW ZREALIZOWANY W

UCZELNI  PARTNERSKIEJ  LUB/I  PRAKTYKI
ZREALIZOWANE W ZAGRANICZNEJ F IRMIE?

 

ILE  PUNKTÓW ECTS LUB
 ILE  PRZEDMIOTÓW MUSZĘ 

ZREALIZOWAĆ W CIĄGU SEMESTRU 
NA ZAGRANICZNEJ UCZELNI?

 

30 punktów ECTS standardowo. Kwestią
drugorzędną jest liczba przedmiotów.
Interesuje nas bardziej czy są to
przedmioty okołoinformatyczne. Mogą
być również takie, których nasza uczelnia
wcale nie oferuje a są z obszaru CS/IT. 



CZY ZA STUDIA ZA GRANICĄ TRZEBA
BĘDZIE  DODATKOWO 

ZAPŁACIĆ?
 
 

Nie. Zgodnie z zasadami programu
Erasmus+, uczelnia partnerska nie pobiera
czesnego za studia. 

 JEŚLI  WYJADĘ NA SEMESTR DO
ZAGRANICZNEJ UCZELNI  

PARTNERSKIEJ  CZY BĘDĘ MUSIAŁ(A)  
PŁACIĆ CZESNE W WWSI?

 

Tak. Podczas pobytu w uczelni
partnerskiej student jest zobowiązany do
uiszczania czesnego za studia w WWSI.
Osoba, która wyjeżdża na studia w
ramach programu Erasmus+ musi
posiadać status studenta WWSI.

.

 CZY SŁUCHACZE STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH MOGĄ UBIEGAĆ 

SIĘ  O WYJAZD W RAMACH 
PROGRAMU ERASMUS+?

Niestety nie.



Nie. W trakcie pobytu na studiach lub na
praktykach w ramach programu Erasmus,
student nie może przebywać na urlopie
dziekańskim, ani być urlopowany (np. być
na urlopie zdrowotnym).

Informacje te znane są dopiero po
zamknięciu rekrutacji na dany rok
akademicki oraz po otrzymaniu przez
WWSI decyzji w sprawie dofinansowania
wyjazdów na stypendia Erasmusa+ 
(ok. 15 maja).

 CZY W TRAKCIE  STYPENDIUM
STUDENT(KA)  MOŻE PRZYBYWAĆ 

NA URLOPIE  DZIEKAŃSKIM?
 
 

ILU JEST KANDYDATÓW 
NA JEDNO MIEJSCE?

 
 
 

KTO ZASIADA W KOMISJI  
REKRUTUJĄCEJ  STUDENTÓW 
NA WYJAZDY ERASMUSA+?

 
 
 
 

Komisja rekrutacyjna złożona jest z:
Kierownika Studium Języków Obcych,
Kierownika Biura Karier, Wykładowcy
WWSI i Członka Samorządu Studenckiego.



Tak. Zdanie egzaminu lub zaliczenie
przedmiotu w formie obowiązującej w
uczelni przyjmującej jest niezbędne do
zaliczenia przedmiotów w WWSI i
uzyskania punktów ECTS. 

CZY TRZEBA ZDAWAĆ EGZAMINY 
W UCZELNI  PARTNERSKIEJ?

 
 

JAK DOBRZE NALEŻY ZNAĆ JĘZYK
 KRAJU,  DO KTÓREGO 

SIĘ  WYJEŻDŻA?
 
 
 

W przypadku wyjazdów do uczelni
partnerskiej, student powinien znać język
angielski w stopniu gwarantującym
aktywny udział w zajęciach. Należy
pamiętać, iż będzie trzeba zdawać
egzaminy w języku obcym. W przypadku
praktyk student powinien posługiwać się
językiem angielskim w stopniu
umożliwiającym swobodną komunikację.
Jeśli student wyjeżdża do np. Danii czy
Hiszpanii i nie zna języka kraju
docelowego, to nie szkodzi. Oferujemy
kursy językowe przed wyjazdem i w
trakcie trwania grantu. 



W przypadku wyjazdu do uczelni
partnerskiej można najczęściej skorzystać
z akademików. W przypadku wyjazdu na
praktyki, student może skorzystać z oferty
i pomocy instytucji przyjmującej. Jeżeli
takie rozwiązanie nie jest możliwe,
student powinien zorganizować
zakwaterowanie we własnym zakresie np.
kontaktując się z komórką Erasmus
Student Network w kraju docelowym.
Student może także prosić o pomoc
Studium Języków Obcych WWSI. 

GDZIE  MOŻNA UZYSKAĆ 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH

ZAKWATEROWANIA ZA GRANICĄ?
 
 
 
 

CZY MOŻLIWE JEST PONOWNE 
PRZYZNANIE STYPENDIUM OSOBIE,  

KTÓRA JUŻ BYŁA NA STYPENDIUM
ERASMUSA+?

 
 
 
 
 Tak, jeśli łączny czas pobytu na wszystkich

rodzajach stypendiów nie przekracza 12
miesięcy i student chce ponownie
wyjechać ale na inny typ wyjazdu. 



zdobądź stypendium;
naucz się czegoś nowego;
popraw znajomość języków obcych;
zwiedź ciekawe miejsca w całej
Europie; 
poznaj nowy krąg kulturowy;
popraw swoje umiejętności
rozwiązywania bieżących problemów;
nawiąż nowe znajomości.

Więcej informacji dotyczących programu
Erasmus+ można odszukać na:
https://erasmusplus.org.pl/ oraz 
 https://www.esn.pl/pl

Nie czekaj! Wyjedź na erasmusowe
praktyki, krótki wypad do ciekawego
kraju, na semestr na studia i:

Pytania dotyczące programu Erasmus+,
prosimy kierować na adres:
Studium Języków Obcych 
 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 
 ul. Lewartowskiego 17
 00-169 Warszawa
 e-mail: lektorat@wwsi.edu.pl

GDZIE  MOŻNA ZNALEŹĆ SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE DOTYCZĄCE 

PROGRAMU ERASMUS+?
 
 
 
 
 
 

mailto:lektorat@wwsi.edu.pl

