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➢Wypełnienie dokumentów

➢ Przed wyjazdem na stypendium

➢ Po przyjeździe na miejsce studiów/praktyk

➢ Po powrocie ze stypendium

➢ Uwagi końcowe



➢ Wypełnienie dokumentów (studia):

1. krok: sprawdzenie strony uniwersytetu przyjmującego (nominacje zostały wysłane do uniwersytetów)

2. krok: wypełnienie dokumentów wymaganych przez uniwersytet przyjmujący

✓ LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES – LA: zgodnie ze wskazówkami uniwersytetu przyjmującego lub OLA:           

https://www.learning-agreement.eu/

https://www.umw.edu.pl/sites/default/files/erasmus/files/User_guide_for_Online_Learning_Agreement_PL(3).pdf

➢ Proszę wpisywać prawidłowe dane koordynatorów wydziałowych uczelni macierzystej i uczelni przyjmującej 

https://www.umw.edu.pl/erasmus-koordynatorzy

➢ Proszę pamiętać o terminach w uczelniach przyjmujących

3. krok: przesłanie mailem dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM - slawa.ksenycz@umw.edu.pl)

✓ formularz danych osobowych i bankowych: https://www.umw.edu.pl/erasmus-studia

✓ LA (na tym etapie z podpisami studenta i koordynatora wydziałowego uczelni macierzystej)

Termin w uczelni macierzystej: do 10 maja lub dostosowany do terminów w uczelni przyjmującej

4.     krok: przesłanie mailem LA podpisanego przez wszystkie strony przed podpisaniem umow

https://www.learning-agreement.eu/
https://www.umw.edu.pl/sites/default/files/erasmus/files/User_guide_for_Online_Learning_Agreement_PL(3).pdf
https://www.umw.edu.pl/erasmus-koordynatorzy
mailto:slawa.ksenycz@umw.edu.pl
https://www.umw.edu.pl/erasmus-studia


➢ Wypełnianie dokumentów (praktyki po studiach):

1. krok: sprawdzenie strony instytucji przyjmującej
2. krok: wypełnienie dokumentów

✓ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS (LA)

https://www.umw.edu.pl/erasmus-praktyki

można skorzystać z prezentacji: https://www.umw.edu.pl/content/praktyki-erasmus-w-roku-20212022-najwazniejsze-

informacje

➢ Proszę wpisywać prawidłowe dane koordynatorów wydziałowych uczelni macierzystej i uczelni przyjmującej 

https://www.umw.edu.pl/erasmus-koordynatorzy

3. krok: przesłanie mailem dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM - slawa.ksenycz@umw.edu.pl ) 

✓ formularz danych osobowych i bankowych: https://www.umw.edu.pl/erasmus-praktyki
✓ LA (na tym etapie z podpisami studenta i koordynatora wydziałowego uczelni macierzystej)

UWAGA:

✓ LA wysyłane mailem przez studenta do akceptacji przez stronę przyjmującą

Termin: do ustalenia (w zależności od terminu wyjazdu)

4. krok: przesłanie mailem learning agreement podpisanego przez wszystkie strony przed podpisaniem umowy

https://www.umw.edu.pl/erasmus-praktyki
https://www.umw.edu.pl/content/praktyki-erasmus-w-roku-20212022-najwazniejsze-informacje
https://www.umw.edu.pl/erasmus-koordynatorzy
https://www.umw.edu.pl/erasmus-praktyki


➢ Przed wyjazdem na studia/praktyki:

✓ podpisanie umowy po przesłaniu learning agreement przez wszystkie strony (studia - cały rok, semestr zimowy: lipiec; praktyki,

studia w semestrze letnim: w zależności od terminu wyjazdu)

✓ obowiązkowy test językowy on-line w platformie Online Linguistic Support po podpisaniu umowy 
https://www.umw.edu.pl/erasmus-ols

✓ kursy językowe:

❑ kursy językowe on-line (platforma OLS)

❑ możliwość zwrotu za kursy zorganizowane we własnym zakresie przed rozpoczęciem studiów/praktyk z wyłączeniem języka
angielskiego, francuskiego i niemieckiego (wysokość zwrotu: kwota do 560 PLN – zwrot po podpisaniu umowy i dotarciu do miejsca
studiów/praktyk, na podstawie faktury wystawionej na UMW)

❑ kursy organizowane przez uniwersytety partnerskie

✓ odebranie zaświadczenia o statusie studenta programu Erasmus+ (wersja polska, wersja angielska na życzenie studenta)
✓ ubezpieczenie: Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (koszty leczenia – EKUZ; kopia karty jest załącznikiem do

umowy), karta EURO26 lub ISIC z opcją ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,
inne

✓ zalecana rejestracja w serwisie Odyseusz: http://www.umed.wroc.pl/erasmus-serwis-msz-odyseusz

http://www.umed.wroc.pl/erasmus-serwis-msz-odyseusz


➢Finasowanie:

Grupa 3 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,

kraje partnerskie z regionu 14: studia 550 EUR, praktyki 700 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy, kraje partnerskie z regionu 5:

studia 500 EUR, praktyki 650 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry: 

studia 450 EUR, praktyki 600 EUR

Mobilność międzynarodowa (kraje niestowarzyszone z UE): 700 EUR

✓Green travel: jednorazowe wsparcie w wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowo wsparcie indywidualne 

do 4 dni na podróż w obie strony z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków 

transportu: https://www.umw.edu.pl/erasmus-program

✓Studenci z mniejszymi szansami (studenci otrzymujący stypendium socjalne, studenci z niepełnosprawnością): dodatek do 

indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc: https://www.umw.edu.pl/erasmus-uczestnicy-z-mniejszymi-szansami

https://www.umw.edu.pl/erasmus-program
https://www.umw.edu.pl/erasmus-uczestnicy-z-mniejszymi-szansami


➢ Po przyjeździe na miejsce studiów/praktyk:

❑ przesłanie „certificate of arrival” (e-mail)

https://www.umw.edu.pl/erasmus-studia

https://www.umw.edu.pl/erasmus-praktyki

❑ przesłanie zmian do learning agreement („Section to be completed DURING THE MOBILITY”), 

jeśli dotyczy

https://www.umw.edu.pl/erasmus-studia
https://www.umw.edu.pl/erasmus-praktyki


➢ Po powrocie ze stypendium:

◼ złożenie sprawozdania z pobytu w formie on-line (e-mail z wezwaniem do złożenia raportu zostanie wygenerowany 

przez system)

◼ test językowy on-line w platformie OLS (e-mail z wezwaniem do wypełnienia testu zostanie wygenerowany przez 

system)

◼ dostarczenie wykazu ocen: transcript of records/recognition outcomes – studia, traineeship certificate – praktyki (część 

after the mobility w Learning Agreement for Studies lub Learning Agreement for Traineeships)

◼ dostarczenie zaświadczenia o długości pobytu, jeśli w ww. dokumentach nie ma tej informacji

◼ II rata stypendium (studia) zostanie wypłacona po pełnym rozliczeniu wyjazdu



➢ UWAGI KOŃCOWE:

❑ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS: proszę nie zostawiać pustych miejsc, przed wyjazdem proszę 
wypełnić tylko część „Section to be completed BEFORE THE MOBILITY”

❑ prosimy o informowanie o rezygnacji z wyjazdu

❑ prosimy o reagowanie na maile

❑ absolwenci mogą wyjechać po ukończeniu studiów

❑ obowiązkowe opłaty w uczelniach przyjmujących

❑ studenci studiów płatnych muszą zapłacić za studia w uczelni macierzystej

❑ mobilność międzynarodowa (możliwość wyjazdu do krajów spoza Unii Europejskiej: tylko uniwersytet, z
którym jest podpisana umowa)

❑ umowa może zostać podpisana po otrzymaniu zaakceptowanego learning agreement for studies, learning
agreement for traineeships

❑ zaliczenia roku akademickiego poprzedzającego wyjazd



Kontakt:

Sława Ksenycz

Koordynator Uczelniany

Uniwersytet Medyczny 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. T. Chałubińskiego 6a

50-368 Wrocław

tel: +48 71 784 16 85

slawa.ksenycz@umw.edu.pl

mailto:slawa.ksenycz@umw.edu.pl

