
 
 

 

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus 
(Erasmus Mundus Joint Master Degrees) 

Nazwa programu/funduszu Akcja 1. Programu Erasmus+ (działania centralne) 

Cele i zakres dofinansowania 

Projekt dotyczy opracowania, organizacji i prowadzenia zintegrowanego 
programu kształcenia na stopniu II przez międzynarodowe konsorcjum 
uczelni wyższych. EMJMD powinien mieć charakter: 

• międzynarodowy: 
• uczestniczą uczelnie z co najmniej trzech różnych Krajów 

Programu*; 
• skierowany jest do kandydatów z całego świata, w tym w 

szczególności z wybranych regionów; 
• zakłada intensywną mobilność studentów - program 

kształcenia każdego studenta musi obejmować ścieżkę 
mobilności zakładającą realizację programu w co najmniej 
dwóch różnych Krajach Programu; 

• zakłada zaproszenie nauczycieli akademickich na gościnnie 
wykłady z Krajów Programu i Krajów Partnerskich**; 

• zintegrowany: 
• wspólnie przygotowany, wdrożony i prowadzony przez 

konsorcjum uczelni; 
• zintegrowany pod względem dydaktycznym, 

organizacyjnym i finansowym (m.in. wspólna rekrutacja, 
wspólny system oceny studentów, wspólny system 
zapewnienia jakości, wspólna polityka finansowa, wspólna 
polityka marketingowa); 

• prowadzony w oparciu o umowę o współpracy pomiędzy 
partnerami; 

• innowacyjny i o wysokiej jakości oferowanych treści i metod 
kształcenia. 

Program studiów może dotyczyć dowolnej dyscypliny. Może trwać od 1 do 
2 lat (60-120 punktów ECTS odpowiednio). Uwaga: w Polsce studia 
drugiego stopnia muszą liczyć minimum 90 ECTS (2 lata). 
Instytucje szkolnictwa wyższego z Krajów Programu muszą być w stanie 
przedstawić na etapie składania wniosku akredytację na szczeblu 
krajowym każdego programu studiów magisterskich kończących się 
dyplomem magistra, na podstawie którego stworzono program wspólnych 
studiów magisterskich Erasmus Mundus. W przypadku nowych wspólnych 
studiów magisterskich, których studenci jeszcze nie uzyskali dyplomu, 
akredytacja przez właściwe władze krajowe jest również wymagana na 
etapie wnioskowania. 
Ukończenie programu studiów musi prowadzić do uzyskania wspólnego 
dyplomu (tj. jednego dyplomu wydanego w imieniu co najmniej dwóch 
instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów programu i 
akredytowanych w tych krajach) lub wielu dyplomów (tj. co najmniej 
dwóch dyplomów wydanych przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego z 
różnych krajów programu i akredytowanych w tych krajach). Premiowane 
są wspólne dyplomy. Wszyscy absolwenci powinni otrzymać wspólny 
suplement do dyplomu, obejmujący całą treść programu studiów. 



Wielkość dofinansowania 
(minimalny/maksymalny budżet 
projektu; poziom dofinansowania, 
wkład własny i jego rodzaj) 

Dofinansowanie obejmuje: 
• dofinansowanie zarządzania konsorcjum, w tym dofinansowanie 

kadry zaproszonych wykładowców prowadzących gościnnie 
wykłady; 

• pokrycie kosztów udziału w studiach studentów-stypendystów; 

• stypendia studenckie (co najmniej 75% stypendiów musi zostać 
przeznaczonych dla kandydatów z Krajów Partnerskich). 

 
Maksymalnie dofinansowanie: 
Maksymalna kwota dofinansowania przyznanego na projekt będzie 
zależała od:  

• czasu trwania wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus 
(60, 90 lub 120 punktów zaliczeniowych ECTS);  

• kosztów uczestniczenia we wspólnych studiach magisterskich 
Erasmus Mundus, określonych przez konsorcjum; 

• realizacji fakultatywnego roku przygotowawczego;  

• liczby stypendiów dla krajów programu/krajów partnerskich. 
Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 60 studenckich 
stypendiów w 4 naborach. Ponadto konsorcjum może wnioskować 
co najwyżej o 28 dodatkowych stypendiów studenckich w 4 
naborach dla docelowych regionów/krajów świata (tj. Krajów 
Partnerskich z regionów 1-3, 6-8 oraz 10-12).  

Maksymalna kwota dofinansowania, uwzględniająca rok przygotowawczy i 
cztery nabory studentów, wynosi 4,532 mln EUR. 

Ogólne warunki dofinansowania  
(m.in. liczba partnerów, 
minimalny/maksymalny czas 
trwania projektu,  
istotne kryteria oceny) 

Organizacje uczestniczące: 
Organizacją uczestniczącą może być każda organizacja publiczna lub 
prywatna, ustanowiona w Kraju Programu lub Kraju Partnerskim, która 
bezpośrednio i aktywnie przyczynia się do prowadzenia wspólnych studiów 
magisterskich Erasmus Mundus. Przykładowo taką organizacją może być:  

o instytucja szkolnictwa wyższego;  
o publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo 

(w tym przedsiębiorstwa społeczne);  
o organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;  
o organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja 

pozarządowa;  
o instytut badawczy. 

Konsorcjum: 
Konsorcjum prowadzące wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus 
składa się z:  

• wnioskodawcy/koordynatora: instytucji szkolnictwa wyższego 
ustanowionej w Kraju Programu, która składa wniosek w imieniu 
konsorcjum; 

• partnerów: instytucji szkolnictwa wyższego w Krajach Programu 
lub Krajach Partnerskich oraz wszelkich organizacji prywatnych lub 
publicznych, które aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w 
przygotowaniach, realizacji i ocenie wspólnych studiów 
magisterskich Erasmus Mundus; 

• partnerów stowarzyszonych i afiliowanych (opcjonalnie) – którzy 
pośrednio wspierają realizację określonych zadań/działań lub 
wspierają upowszechnianie i trwałość wspólnych studiów. 

 
Minimalna liczba uczestniczących instytucji: 
Minimum trzy uczelnie wyższe z trzech różnych Krajów Programu. 
 
Czas trwania projektu:  

• fakultatywny rok przygotowawczy; 



• realizacja programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus 
Mundus przez 4 kolejne nabory studentów. 

Biorą pod uwagę rok przygotowawczy i 4 nabory studiów 2-letnich – 
maksymalnie 6 lat. 

 
Kluczowe aspekty: 

• program studiów powinien być unikalny i zachęcić do studiowania 
w UE najlepszych studentów z całego świata; 

• program studiów powinien być przygotowany w oparciu o rzetelną 
i dogłębną analizę potrzeb, w szczególności co do potrzeb 
rynkowych zatrudnienia potencjalnych absolwentów i porównania 
z istniejącą ofertą podobnych studiów;  

• projekt powinien być przygotowany i realizowany wspólnie przez 
partnerów/konsorcjum (to ważny element oceny wniosku); 

• dobór partnerów powinien wynikać z komplementarności ich 
kompetencji w celu uzyskania zamierzonych efektów projektu; 

• ważny jest udział partnerów gospodarczych i społecznych w 
konsultowaniu, realizacji i ocenie projektu. 
 

Katalog aktualnie realizowanych studiów w ramach EMJMD znajduje się na 
stronie Agencji Wykonawczej. 

Termin i miejsce złożenia wniosku  

I kwartał każdego roku 

Wniosek elektroniczny (Web Form) składany jest on-line poprzez stronę 
Komisji Europejskiej (dostęp poprzez EU Login). 
Wniosek ocenia Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli 

Strona www Strona Agencji EACEA w Brukseli 

Kontakt na PŁ 

 

dr Aleksandra Januszkiewicz 
Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM 
ul. Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110, 90-924 Łódź 
nr tel.: (42) 638 38 72, e-mail: aleksandra.januszkiewicz@p.lodz.pl 

*Kraje programu: Państwa członkowskie UE oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia 
**Kraje Partnerskie: inne państwa z regionów 1-14 (patrz str. 23-25 Przewodnika po Programie Erasmus+) 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_pl

