
Częściowe studia za granicą 
w ramach Erasmus+

Otwórz swój umysł i ruszaj w świat ze stypendium! 



facebook.com/wymianazagranicznaUL



…gdzie mogę wyjechać ze stypendium Erasmus+? 

• Na semestr lub rok studiów do jednej z ponad 400 partnerskich uczelni,
z którymi UŁ ma podpisane umowy w danej dziedzinie akademickiej i dla danego
poziomu studiów (34 kraje Europy).

• Na praktykę/staż zagraniczny w instytucji, przedsiębiorstwie, uczelni, podmiocie
gospodarczym lub organizacji non profit, którą sam/a znajdziesz; na okres od 60
dni do max. 1 roku (możliwe są wyjazdy ze statusem absolwenta, pod warunkiem
kwalifikacji na wyjazd na ostatnim roku studiów na UŁ).



Fotorelacja studentów UŁ z wyjazdów Erasmus+



…jak studenci UŁ zapamiętali swój wyjazd 
na studia Erasmus+
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ad2fLWQYNKo&feature=emb_logo


Wyjazd na częściowe studia Erasmus+
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Ubiegaj się o wyjazd do uczelni partnerskich, z którymi Twój wydział ma podpisane umowy
na wymianę studentów w ramach programu Erasmus+ w konkretnej dziedzinie
akademickiej i cyklu studiów.

Kraje uczestniczące w Programie Erasmus+: 
- 28 państw Unii Europejskiej,
- kraje spoza UE: Macedonia Północna, Liechtenstein, 
Norwegia, Islandia, Turcja i Serbia



Dlaczego warto wyjechać na studia Erasmus+? 
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- nauczysz się/polepszysz znajomość języka obcego, 

- rozwiniesz kompetencje miękkie, np. zdolności adaptacyjne, rozwiązywanie 

problemów, otwartość na nową wiedzę etc.

- zwiększysz szanse na zatrudnienie w przyszłości w kraju i za granicą, 

- poznasz inne metody uczenia się i nauczania, 

- zamieszkasz w innym kraju i poznasz nowe osoby z całego świata, 

- poszerzysz sieć kontaktów zawodowych.



Rekrutacja na wyjazd na częściowe studia Erasmus+ 
na rok 2020/21 
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I etap online w USOSweb: od 13.01.2020 do 17.02.2020 (godz. 12:00) 

Przeczytaj konieczne zasady rekrutacji na rok 2020/21

Zanim złożysz wniosek, porozmawiaj z Koordynatorem Wydziałowym o uczelniach pod kątem swojego kierunku 
studiów na UŁ i dopytaj o kryteria oceny kandydatów na swoim wydziale. 

We wniosku wskaż uczelnie, w których chciałbyś studiować za granicą.

Twój wniosek będzie oceniamy przez Komisję Wydziałową. 

Ogólnouniwersyteckie kryteria rekrutacji: 
- średnia ocen (min. 3,5); 
- dobra znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni zagranicznej; 
- Twoja motywacja;
- dodatkowe doświadczenia i Twoja aktywność na UŁ.

https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-202021/zasady-rekrutacji-202021


Ścieżka dostępu do wniosku i ofert wyjazdów w USOSweb
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Rekrutacja na wyjazd na częściowe studia 
Erasmus+ na rok 2020/21 
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II etap na Wydziale: od 17.02.2020 do 28.02.2020

Dopytaj Koordynatora Wydziałowego lub sprawdź na stronie Wydziału 
informacje nt. II etapy procedury rekrutacyjnej obowiązującej studentów 
Twojego Wydziału. Możesz być proszony o  złożenie dodatkowych 
dokumentów lub zaproszony na dodatkową rozmowę.

Sprawdzaj regularnie swoją skrzynkę mailową w usłudze Office 365 w okresie 
rekrutacji i pamiętaj o terminach określonych w Zasadach rekrutacji. 

Do 28 lutego 2020 sprawdź w USOSweb do jakiej uczelni zastałeś 
zakwalifikowany. 

Uzupełnij Zgłoszenie kandydata na wyjazd w USOSweb i złóż je 
do Koordynatora Wydziałowego najpóźniej do 06.03.2020, wraz ze zdjęciem.



Planowana wysokość stypendium 
na studia Erasmus+ na rok 2020/2021

Grupa 1 – 520 EURO/miesiąc (max. 5 miesięcy)
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

Grupa 2 – 500 EURO/miesiąc (max. 5 miesięcy)
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

Grupa 3 – 450 EURO/miesiąc (max. 5 miesięcy)
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 

Studenci ze stypendium socjalnym na UŁ w sem. letnim 2019/20 wyjadą z wyższym stypendium
o 200 Euro/miesięcznie. Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o
dodatkowe wsparcie na wyjazd na studia za granicą Erasmus+.



Otwórz swój umysł i ruszaj w świat 
ze stypendium Erasmus+! 

facebook.com/wymianazagranicznaUL

bwz.uni.lodz.pl

http://www.bwz.uni.lodz.pl/

