


„Nigdy nie zapomnę 
wycieczek oraz widoków 

które dane było mi 
zobaczyć. Zachodów 

słońca i wschodów nad 
jeziorem czy morzem. To 

jest nie do opisania.”

„Bądźcie ciekawi nowego! Polecam 
otworzyć się na nowe standardy 

nauczania, podejście oraz kultury! 
(…) To od Was zależy na ile się 
zaangażujecie i postaracie, by 
wziąć dla siebie z tego miejsca 

najwięcej ile się da. Gorąco 
polecam to doświadczenie, 

rozwija!”



Dlaczego Erasmus?

• poznajesz siebie :)

• rozwijasz kompetencje językowe

• zyskujesz wielu nowych znajomych

• ciekawa pozycja do CV

• masz niezliczoną ilość zdjęć na
social media ;)



Cel mobilności

• Studia
• Praktyki
• Krótkoterminowe 

mobilności mieszane



Okres
mobilności

• Studia

• Praktyki



Kto może
wyjechać

• studenci i absolwenci PW

• 12 miesięcy kredytu mobilności na każdym cyklu
studiów (24 miesiące – jednolite studia 
magisterskie)



Gdzie można
wyjechać?

Kraje UE i kraje
stowarzyszone



Nasi 
partnerzy



Rekrutacja na studia na Wydziałach

Lista umów wydziałowych w systemie
USOS

Koordynator ds. Erasmus+ na każdym
Wydziale



Erasmus+ 
krok po kroku



Przed wyborem
uczelni należy
sprawdzić

•wymagania uczelni

• daty aplikacji

• język studiów

•możliwości
zakwaterowania



Rekrutacja na praktyki na Wydziałach



Praktyki 
absolwenckie

• udział w rekrutacji na
ostatnim roku studiów

• realizacja w ciągu 12 
miesięcy od dnia
obrony



Wysokość
stypendium

Studia

600 – 670 Euro

Praktyki

750 – 820 Euro



Dodatkowe wsparcie
dla studentów

• z orzeczeniem o 
niepełnosprawności

• pobierających stypendium
socjalne na PW



„Green travel”

• podróż na mobilność niskoemisyjnymi 
środkami transportu, tj. autobus, pociąg, 
samochód (dzielony z innymi pasażerami)

• dodatkowe 50 Eur na podróż

• wsparcie na max.4 dni podróży.





Online Learning 
Agreement

• wypełniony w USOS
• podpisany przez 3 strony
• wypełnione wszystkie

pola
• 30 ECTS za jeden semestr



Erasmus+App



Online Linguistic 
Support

Obowiązkowy test 
językowy online przed
mobilnością

Kursy językowe online



Krótkoterminowe 
mobilności 
mieszane

- Od 5 do 30 dni

- Komponent wirtualny

- Min. 3 ECTS



Formularze
Zasady wyjazdów

erasmus.pw.edu.pl



ENHANCE  partnerzy

Technische Universität Berlin

Universitat Politècnica de València

Politecnico di Milano

RWTH Aachen

Norwegian University of Science and Technology

Chalmers University of Technology



Programy 
pilotażowe 
(ENHANCE)

• Wydział Architektury

• Wydział Elektroniki i Technik 
Informacyjnych

• Wydział Matematyki i Nauk 
Informacyjnych

• Wydział Mechaniczny Energetyki i 
Lotnictwa

• Wydział Samochodów i Maszyn 
Roboczych



Tandemy ENHANCE
• hiszpański

• niemiecki

• włoski

• szwedzki

• norweski

• polski



Dlaczego warto wziąć udział 
w Tandemach?

• Rozwój umiejętności komunikacyjnych w 
języku obcym z native speakerem.

• Poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki i 
słownictwa.

• Zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami 
i metodami nauki języka obcego.

• Nawiązanie kontaktów ze studentami oraz 
pracownikami uczelni partnerskich.

• Wymiana doświadczeń ze studentami oraz 
pracownikami uczelni partnerskich.

• Dołączenie do uczącej się międzynarodowej 
akademickiej społeczności.

• Przygotowanie do wyjazdu na wymianę na 
uczelnię partnerską.

• Rozpoczęcie nowych projektów w ramach 
konsorcjum ENHANCE.

• Uzyskanie certyfikatu uczestnictwa w 
projekcie Tandemy językowe ENHANCE.

• Rozwój kompetencji międzykulturowych.



Powodzenia :) 



Biuro Erasmus+
erasmus.pw.edu.pl
erasmus@pw.edu.pl
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