
Początek



Co kojarzy Ci się z Erasmusem?



Organizacja studencka promująca 
Mobilność, część Erasmus Student 
Network, największej europejskiej 
organizacji studenckiej. 

Sekcja Mobilności Studenckiej 
Politechniki Łódzkiej

Kim jesteśmy?



Kto może wyjechać? 

STUDIA PRAKTYKI

Studenci PŁ:
I stopnia (po 2. roku)
II stopnia (po 1. semestrze)
III stopnia
Niebędący na urlopie 

Studenci PŁ:
I stopnia (po 2. roku)
II stopnia (po 1. semestrze)
III stopnia
Niebędący na urlopie
Absolwenci (do 12 miesięcy   
po  zakończeniu studiów)



Prawie 12 miesięcy, a dokładnie 360 dni! 
To Twój kapitał na wyjazd w każdym 

cyklu kształcenia



Dokąd możesz 
wyjechać?



kraje UE
Norwegia, Islandia 
Liechtenstein, Turcja, 
Macedonia, Wielka 
Brytania, Serbia



Hiszpania Włochy Belgia Niemcy

…i wiele 
więcej!



Dokąd można jechać?

STUDIA PRAKTYKI

Lista uczelni znajduje się 
na cwm.p.lodz.pl
Można jechać na umowę 
nie ze swojego wydziału 
Istnieje możliwość 
podpisania nowej umowy 
(min. 6 miesięcy 
wcześniej)

Prywatna lub publiczna 
organizacja (np. 
uniwersytet), z wyłączeniem 
jednostek bezpośrednio 
powiązanych z UE
Student sam szuka swojego 
miejsca praktyk

http://erasmus.p.lodz.pl/


Jak wygląda 
rekrutacja?



Jak wygląda rekrutacja na studia?

Rejestracja

Rejestracja w systemie 
mobility.p.lodz.pl

Wybór uczelni

Wybór max 3 uczelni 

(decyzja wiążąca)

Uzupełnienie ocen

- Dziekanat wpisuje 
średnią,

- Koordynator umowy 
wpisuje ocenę 
subiektywną

- CJ wpisuje ocenę z 
egzaminu/certyfikacji 
językowej

Oczekiwanie…

… na wyniki kwalifikacji ☺

Najbliższa rekrutacja na studia: 02.03-15.03.2020

Centrum Językowe PŁ prowadzi egzaminy dla chętnych na wyjazdy Erasmus+!!!



Jak wygląda rekrutacja na praktyki?

Rekrutacja co 1-2 miesiące 

Najważniejsze podczas rekrutacji:
List motywacyjny
Ocena z języka obcego
Zgodność programu praktyk z kierunkiem studiów

Jeśli chcesz pojechać jako absolwent rekrutujesz się 
na ostatnim roku studiów, przed obroną



Pro-tip!

Wszystkie terminy znajdziesz 
na cwm.p.lodz.pl - śledź fanpage Erasmus 

Politechnika Łódzka, aby być 
na bieżąco z ofertami praktyk 

i terminami rekrutacji



Wyjazdy z Erasmus +

https://www.facebook.com/groups/149176352362514/


cwm.p.lodz.pl/pl/erasmus-partners



https://mobility.p.lodz.pl/

https://mobility.p.lodz.pl/


System punktowy

26 punktów
Tyle maksymalnie możesz uzyskać 

w trakcie rekrutacji na studia

26



a * 2 + b + c 

wyniki w nauce
średnia ważona ze 
wszystkich ocen z 

przedmiotów z dwóch 
ostatnich semestrów

(max 10 pkt)

ocena z języka
Certyfikat językowy na 
min. B1 lub egzamin 

przeprowadzany 
przez CJ PŁ

(max 11 pkt)

ocena opiekuna umowy
Wliczają się w to dodatkowe 

aktywności w na przykład 
organizacjach studenckich

(max 5 pkt)

Więcej informacji: cwm.p.lodz.pl



Okres pobytu w ramach Erasmus+

STUDIA PRAKTYKI

Od 90 do 360 dni 
(decyduje o tym list 

akceptacyjny z uczelni)

Od 60 do 360 dni 
(decyduje o tym LAT –

Learning Agreement for 
Traineeship)



Zasady 
dofinansowania



Okres dofinansowania w ramach 
Erasmus+

STUDIA PRAKTYKI

Na cały okres pobytu Maksymalnie do: 
150 dni

(możesz wyjechać na dłużej, jednak 
nie dostaniesz wtedy dofinansowania 

na pozostałe miesiące)



Ogólne dofinansowanie miesięczne

STUDIA PRAKTYKI

Do stawki miesięcznej 
danego kraju dodaj 

+100EUR

Pamiętaj, że nawet jeśli 
praktyki są płatne, to Ty 
i tak otrzymujesz grant 
programu Erasmus+! ☺

Kraje podzielone są na 
3 grupy, od których 

zależy poziom 
miesięcznego 

dofinansowania



  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

   

  

  

520 EUR
Irlandia, Islandia, Dania, Norwegia, 
Szwecja, Finlandia, Luksemburg, 
Liechtenstein

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

450 EUR
Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, 
Słowacja, Węgry, Słowenia, 
Chorwacja, Rumunia, 
Bułgaria, Macedonia 
(FYROM), Turcja, Serbia

Grant Erasmusa



Wypłata dofinansowań

na start dostajesz 80% 
całej sumy

Na cały rok: 40% i 40%!

po powrocie otrzymujesz 
pozostałe 20%, kiedy 

złożysz wszystkie 
dokumenty

80 20



Dodatkowe dofinansowania

Dodatkowe 200/100 EUR 
miesięcznie dla studentów, którzy 
otrzymują stypendium socjalne w 
momencie kwalifikacji (POWER)
Dodatkowe dofinansowanie dla 
osób niepełnosprawnych



Pierwsze dokumenty

STUDIA PRAKTYKI

• podanie o zgodę na wyjazd
• zaświadczenie o znajomości języka

• formularz aplikacyjny
• list motywacyjny
• CV w Europass

• Learning Agreement for 
Traineeships

• podanie o zgodę na wyjazd
• Application Form

(z uczelni przyjmującej)
• Transcript of Records
• Learning Agreement

for Studies



Formalności przed wyjazdem

STUDIA PRAKTYKI

test OLS
numer konta, 
ubezpieczenie –
mobility.p.lodz.pl
potwierdzenie EKUZ

test OLS
Oświadczenie o 
numerze konta
Potwierdzenie 
ubezpieczenia



Jak rekrutacja na 
studia wygląda 
w praktyce?



Zastanów się co jest dla Ciebie ważne przy wyborze uczelni 
(kraj, przedmioty, język, życie studenckie)
Wejdź na stronę cwm.p.lodz.pl i wyszukaj umowy, które 
spełniają Twoje wymagania
Sprawdź terminy, język oraz dostępne przedmioty –
znajdziesz je na stronie uczelni
Jeśli masz jakieś wątpliwości, skonsultuj je z Sekcją Mobilności 
Studenckiej, koordynatorem programu lub umowy
Pamiętaj, że jeśli naprawdę nie znajdziesz ważnych dla Ciebie 
informacji, możesz pisać maile do uczelni zagranicznej
Wejdź na mobility.p.lodz.pl, zarejestruj się i wybierz swoje 
preferencje (pamiętaj, że wybór jest wiążący!)
Zgłoś się do opiekuna umowy w celu uzyskania oceny 
subiektywnej



Formalności po powrocie

STUDIA PRAKTYKI

test OLS
Confirmation of Stay
Transcript of Records
ankieta Mobility Tool

test OLS
Learning Agreement 
for Traineeships (After
Mobility)
Sprawozdanie
ankieta Mobility Tool



Inne ważne 
informacje



Dodatkowe informacje

Nie tracisz praw studenta w Polsce 
(np. zachowujesz wszystkie stypendia)
Nawet jeśli jedziesz na uczelnię 
prywatną, nie płacisz czesnego
Można aplikować na studia z max. 
12 ECTS braku
Decyzja o wyborze uczelni jest wiążąca



Pro-tip!

Jest wiele stron z ofertami praktyk, m.in.:
Fanpage Erasmus Politechnika Łódzka
cwm.p.lodz.pl
ErasmusIntern.org
Strona Biura Karier Politechniki Łódzkiej
plo.iaeste.pl
Spain-Internship.com
GraduateLand.com



Kontakt

Sekcja Mobilności Studenckiej
CWM, pokój 120

Adrianna Warkoczewska
facebook.com/ada.warkocz


