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Wprowadzenie 
 

Programy wymiany akademickiej i mobilność studencka, zarówno 

fizyczna, jak i mieszana to szansa m.in. rozwoju umiejętności 

komunikacyjnych, językowych czy poznawania nowych kultur. To także 

rozwój osobisty, budowanie pewności siebie, ale również poznawanie 

odmiennych poglądów, metod nauczania, zdobycie wiedzy czy realizacja 

badań naukowych. 

W marcu 2020 roku sektor szkolnictwa wyższego, jak i cały świat, 

stanęły przed nowymi wyzwaniami z uwagi na pandemię COVID-19, która 

uniemożliwiła realizację zajęć kontaktowych z uwagi na wysokie ryzyko 

wystąpienia zakażenia. Konieczne było rozpoczęcia kształcenia 

z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość. Sytuacja zmusiła 

wielu studentów do rezygnacji z długo wyczekiwanego wyjazdu na wymianę 

akademicką bądź do przedwczesnego powrotu do domu z uwagi na strach 

oraz poszukiwanie bezpieczeństwa. 

Niniejsza publikacja powstała w ramach zadania pn. Organizowanie 

i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Ministerstwa 

Edukacji i Nauki, realizowanego przez Parlament Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej. Poruszana w niej tematyka skupia się 

na indywidualizacji toku kształcenia w oparciu o liczne możliwości wymian 

akademickich. 
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Indywidualizacja toku kształcenia 
 

Indywidualizacja toku kształcenia umożliwia dostosowanie programu 

studiów do zainteresowań studenta oraz rozwój w wybranym kierunku 

naukowym czy badawczym. Należy zaznaczyć, że indywidualizacja toku 

kształcenia nie jest przeznaczona wyłącznie dla studentów wybitnych czy 

osiągający wysokie wyniki w nauce lub w sporcie. Indywidualizacja toku 

kształcenia jest prawem, które przysługuje każdemu studentowi 

studiującemu w Polsce. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie 

studiów1, program studiów powinien umożliwić studentowi wybór zajęć 

w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS przypisanych 

przedmiotom. 

Zgodnie z tym przepisem student jednolitych studiów magisterskich 

powinien móc wybrać zajęcia, którym przypisane jest minimum 90 ECTS 

podczas 5 lat studiów, za które ma do zdobycia 300 ECTS (jest to wymóg 

minimalny, gdyby za studia było 310 ECTS, to liczba ECTS stanowiąca 30% 

także ulega zwiększeniu). Szczegółowe wymagania minimalne dla różnych 

rodzajów studiów zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

  

 
1Pełna treść Rozporządzenia: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000661/O/D20210661.pdf 
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Tabela 1: Minimalna liczba punktów ECTS przypisana przedmiotom do 

wyboru. 

 

 Liczba 
semestrów 

30% liczby 
punktów ECTS 

na studia 

Liczba punktów ECTS 
przewidziana na studia 

Studia I stopnia 
(licencjackie) 

6  54 ECTS 180 ECTS 

Studia I stopnia 
(inżynieryjne) 

7 72 ECTS 210 ECTS 

Studia II stopnia 4 36 ECTS 120 ECTS 

Studia II stopnia 3 27 ECTS 90 ECTS 

Studia jednolite 
magisterskie  

10 90 ECTS 300 ECTS 

Studia jednolite 
magisterskie (lekarskie) 

12 108 ECTS 360 ECTS 

 

Indywidualizacja toku kształcenia może przybierać różne formy. 

Jednymi z najpopularniejszych jest możliwość wyboru zajęć takich jak 

fakultety oraz specjalizacje i specjalności. Kolejnymi formami są, 

m.in. laboratoria, lektoraty, praktyki czy seminaria. 
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Dodatkowo studenci mają prawo do odbywania studiów według 

indywidualnej organizacji studiów, która może ułatwiać indywidualizację 

toku kształcenia. Zapewnia to ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

w artykule 852. Realizacja tego prawa przez uczelnie najczęściej odbywa się 

przez Indywidualny Program Studiów (IPS), Indywidualną Organizację 

Studiów (IOS) czy Indywidualny Plan Studiów (IPS). Szczegóły powinny być 

opisane w regulaminie studiów danej jednostki. 

  

 
2 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/T/D20181668L.pdf 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/T/D20181668L.pdf
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Programy wymian 
 

Programy wymian można śmiało określić słowem korzyści. 

Po pierwsze pozwalają na rozwój zdolności językowych, co na pewno 

pozytywnie wpłynie na start na rynku pracy. Po drugie są platformą do 

poznania ludzi (a może nawet przyjaciół) z całego świata. Pozwalają 

na wzrost wiedzy i kompetencji, a także wspierają naszą otwartość 

i pewność siebie. I na koniec, uczą szybkiego dostosowania się do nowych 

sytuacji, co z pewnością przyda się nie tylko w studenckim życiu, ale także 

zawodowym czy osobistym. 

Ofert związanych z mobilnością studencką i wymianą 

międzynarodową na studia, badania czy praktyki nie brakuje. Studenci mają 

szeroki katalog możliwości, który pozwala na swobodny wybór w zależności 

od potrzeb oraz planów na dalszy rozwój, czy to zawodowy, czy badawczy. 

Poniżej przedstawionych zostanie sześć propozycji, możliwości 

skorzystania z mobilności studenckiej. Pięć z nich jest o zasięgu 

międzynarodowym, a jedna o krajowym. 
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Erasmus+ 
 

Jeżeli ktoś się zastanawia, co jest jednym z najlepszych pomysłów 

i najtrafniejszych inicjatyw Unii Europejskiej, to śmiało przykładem mógłby 

być program Erasmus+. Natomiast jeśli ktoś chciałby się spierać, 

to na pewno jest to najlepsza inicjatywa związana z edukacją. 

 

Program został uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 

1987 roku. Celem programu było finansowanie wyjazdów studentów 

za granicę na studia w innym europejskim państwie, wspieranie współpracy 

międzynarodowej pomiędzy krajami członkowskimi oraz wymiana kadry 
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akademickiej. W ramach programu uczelnie wspólnie tworzyły programy 

nauczania. Jednym z kluczowych aspektów było stworzenie systemu 

punktów ECTS (po polsku Europejski System Transferu Punktów, a po 

angielsku European Credit Transfer System). Pozwala to na wzajemną 

akceptację zaliczeń i egzaminów przez uczestniczące w programie uczelnie. 

Ciekawostka Nazwa programu pochodzi od holenderskiego filozofa 

i pedagoga Erazma z Rotterdamu, który żył na przełomie XV i XVI wieku.  
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Polacy są w tzw. TOP5 krajów wybieranych przez studentów 

zagranicznych na kraj odbycia wymiany. Najliczniej przyjeżdżają do nas 

Hiszpanie oraz Włosi. A gdzie najchętniej wyjeżdżają polscy studenci 

obrazuje Tabela 2. 

 

Tabela 2: Kraje najchętniej wybierane przez polskich studentów3. 

 Kraj 
Liczba studiujących 
Polek_aków 

Najczęściej wybierane miasta przez 
Polaków 

1. Hiszpania ponad 17 000 studentów Barcelona. Walencja i Madryt 

2. Niemcy ponad 13 000 studentów Berlin, Monachium i Kolonia 

3. Włochy ponad 10 000 studentów Rzym, Mediolan i Bolonia 

4. Portugalia prawie 10 000 studentów Lizbona, Porto i Coimbra 

5. Francja brak danych Paryż, Montpellier i Lion 

 

 

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą skorzystać z wyjazdu 

na studia (na jeden lub dwa semestry) lub na praktyki. W trakcie trwania 

swoich studiów student może wyjechać w ramach programu więcej niż raz, 

ale jednocześnie nie może przekroczyć limitów związanych z długością 

pobytu na wymianie. 

  

 
3 Źródło: dane Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
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Limity 
 

Na studiach I lub II stopnia student może wyjechać na okres od 3 do 12 

miesięcy. Natomiast na studiach jednolitych magisterskich na okres od 3 do 

24 miesięcy. 

Dla przykładu, student studiów I stopnia może pojechać na cały rok 

akademicki na wymianę lub na II roku na jeden semestr na wymianę oraz na 

III roku na jeden semestr na wymianę. Ponadto może wybrać jeszcze trzecią 

opcję, czyli pojechać na jeden semestr na wymianę, a potem np. po 

zakończeniu studiów pojechać na praktyki zagraniczne. Możliwości jest 

wiele. 

 

Rekrutacja 
 

Na program Erasmus+ nie ma jednakowych warunków rekrutacji. 

Szczegółowe zasady wyznaczają uczelnie, a brane pod uwagę czynniki mogą 

się nieco różnić. Najczęściej są to jednak: średnia ocen, znajomość języków 

obcych, zaświadczenie o działalności dodatkowej (np. wolontaryjnej, w kole 

naukowych, telewizji studenckiej czy samorządzie studentów), rok studiów, 

motywacja kandydata, a czasem także opinie nauczycieli akademickich. 
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Stypendium 
 

Program Erasmus jest objęty stypendium, którego wysokość zależy od 

państwa odbywania wymiany. Wysokość dofinansowania jest podzielona na 

3 grupy krajów pod względem kosztów życia. Zgodnie z ustaleniami na 

długoterminowe wyjazdy na praktyki studenci otrzymują stypendium o 150€ 

wyższe niż na długoterminowe wyjazdy na studia. Dodatkowo należy 

wspomnieć iż osoby z mniejszymi szansami, czyli osoby 

z niepełnosprawnościami czy osoby ze środowisk uboższych, mogą 

otrzymać dodatkowe 250€ na każdy miesiąc pobytu (niezależnie od rodzaju 

wyjazdu). 

 

Tabela 3: Stawki stypendialne dla mobilności w szkolnictwie wyższym 

w programie Erasmus+ dla konkursu wniosków w 2021 roku. 

 

Kraje należące do danej grupy 

Stawka miesięczna w 
roku 2021 

na 
studia 
(SMS) 

na 
praktykę 

(SMP) 

Grupa 
1 

Dania, Finlandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, 
Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 (Islandia, 
Szwajcaria i Wielka Brytania) 

520€ 670€ 

Grupa 
2 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, 
Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje 
regionu 5 (Andora, Monako, San Marino oraz Watykan) 

500€ 650€ 

Grupa 
3 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Turcja i Węgry 

450€ 600€ 
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CEEPUS 
 

CEEPUS, czyli Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej, 

którego celem jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia 

oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. 

Program tworzy sieci pomiędzy uniwersytetami krajów członkowskich, 

stwarzając możliwość do prowadzenia m.in. wspólnych badań. 

 

Program oferuje stypendia krótkoterminowe w ramach: 

• staży naukowych w ramach Sieci Akademickich; 

• staży naukowych “Freemover”; 

• szkół letnich i intensywnych kursów. 

 

Obecne sygnatariuszami Porozumienia III są: Albania, Austria, Bośnia 

i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Macedonia Północna, 

Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Republika Słowacka 

i Słowenia. Uczestniczą w nim również uniwersytety w Prisztinie, Prizrenie 

czy Peji. Od 1995 roku w ramach CEEPUS przyznano około 75 000 

stypendiów. 

Szczegółowe informacje o programie oraz zasadach aplikowania 

znajdują się na stronie internetowej: www.ceepus.info. Ponadto Narodowa 

http://www.ceepus.info/
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Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) publikuje komunikaty dot. 

programu CEEPUS zawierające oferty. 

Ciekawostka: Dla Ministerstwa program CEEPUS jest drugim 

najważniejszym wielostronnym programem współpracy w obszarze 

szkolnictwa wyższego. 
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DAAD 
 

DAAD to aktualnie jedna z największych organizacji wspierających 

międzynarodową wymianę akademicką. Niewielu wie, że za inicjatywą 

z 1925 roku stoi student z Heidelbergu - Carl Joachim Friedrich. W 1922 

i 1923 roku, gdy przebywał z wizytą w USA udało mu się zorganizować 13 

stypendiów dla Niemców na studia w Nowym Jorku. Takie były początki 

organizacji łączącej ludzi i świat nauki. 

Priorytetem DAAD jest wspieranie współpracy pomiędzy niemieckimi 

i zagranicznymi uczelniami m.in. poprzez wymianę studentów i naukowców. 

Do 2021 roku z pomocy DAAD skorzystało ok. 2 milionów studentów 

i naukowców. Rocznie przyznawanych jest ponad 65 000 stypendiów. 

 

Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich 
 

Celem programu jest stworzenie dla studentów warunków 

do nawiązania bądź podtrzymania kontaktów z niemieckimi uczelniami, 

wymianę doświadczeń oraz wiedzy. Ponadto jest doskonałą okazją do 

poznania kulturalnego, ekonomicznego i politycznego Niemiec podczas 

licznych spotkań. 

Wyjazd do Niemiec trwa od 7 do 12 dni. Dofinansowanie wynosi 50€ 

na dzień dla każdego uczestnika oraz dodatkowo ubezpieczenie zdrowotne, 
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wypadkowe i  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. DAAD pokrywa 

także koszty opiekuna grupy. 

 

Letnie kursy językowe w Niemczech dla studentów 
 

Program umożliwiający uzyskanie indywidualnego dofinansowania na 

wyjazd do Niemiec. Jednym z wymogów jest dobra znajomość języka 

niemieckiego, co najmniej na poziomie B1, wystarczająca do zrozumienia 

wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu. 

Stypendium trwa od 3 do 4 tygodni i nie ma możliwości jego 

przedłużenia. Dofinansowanie wynosi 1061€ + ryczałt na podróż 

+ ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od odpowiedzialności cywilnej. 
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Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 
 

Został utworzony 9 czerwca 2000 roku przez Grupę Wyszehradzką 

(Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Rzeczypospolitą Polską i Republikę 

Słowacką). Jego celem jest wspieranie finansowe międzynarodowych 

inicjatyw. Budżet jest tworzony z równych składek państw członkowskich. 

 

W ramach Funduszu studenci mogą wnioskować o dofinansowanie na 

wyjazd na studia lub wyjazd badawczy. Cztery razy do roku rozpatrywane są 

wnioski na tzw. małe granty (do 6 000 euro), a dwukrotnie rozpatrywane są 

wnioski o dotację standardowych grantów (w granicach 6 000 - 30 000 euro). 

 

Szczegółowe informacje o funduszu znajdują się na stronie: 

www.visegradfund.org. 

  

http://www.visegradfund.org/
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Fundacja Kościuszkowska Polska 
 

Jest to stosunkowo młoda organizacja, gdyż powstała w 2010 roku, 

aby wspierać wymianę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. 

Fundacja współorganizuje wyjazdy na stypendia do USA dla naukowców 

i artystów, przyjmuje studentów amerykańskich w Polsce, a także organizuje 

wydarzenia kulturalne. 

Oferta kierowana jest do kandydatów z ukończonymi studiami 

magisterskimi bądź realizującym studia doktoranckie lub postdoktoranckie. 

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: www.kfpoland.org. 

 

MOST 
 

MOST to krajowy program mobilności studentów i doktorantów. 

Powstał w 1999 roku i pozwala na studiowanie przez semestr bądź cały rok 

akademicki na jednym z dwudziestu jeden polskich uniwersytetów i na 

wybranych, stowarzyszonych uczelniach. 

Udział w programie jest darmowy i nie jest objęty żadnym stypendium. 

Skorzystać z niego mogą wszyscy studenci niezależnie od trybu studiów 

(stacjonarne/ niestacjonarne). MOST umożliwia realizację programu 

studiów na uczelni innej niż macierzysta, a także wyboru dodatkowych zajęć 

dydaktycznych, które są powiązane z zainteresowaniami studenta. Program 

http://www.kfpoland.org/
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pozwala także na prowadzenie badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej 

czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz. 

Informacje o programie znajdują się na dedykowanej witrynie 

internetowej: www.most.amu.edu.pl. Rekrutacja odbywa się rokrocznie 

z początkiem roku akademickiego poprzez internetowy system rekrutacji. 

  

http://www.most.amu.edu.pl/
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Wpływ 
 

Przedstawione zostały liczne oferty związane z wymianą 

międzynarodową, mobilnością, a także wskazano, czym jest 

indywidualizacja toku kształcenia. Czas połączyć oba elementy i wskazać, 

jaki wpływ mogą mieć na rozwój studenta oraz jakie mogą przybierać formy. 

 

Uniwersytety Europejskie 
 

Idea uniwersytetów europejskich to pomysł prezydenta Francji 

Emmanuela Macrona, który w 2017 roku zaproponował utworzenie sieci 

uniwersytetów ze wspólnymi programami studiów, dyplomami i wspólnie 

prowadzących zaawansowane badania naukowe. Celem tworzenia sojuszy 

jest zwiększenie konkurencyjności względem liczniejszych Stanów 

Zjednoczonych oraz w szczególności Dalekiego Wschodu. 

Uniwersytety europejskie nazywane są takżę uniwersytetami dla 

przyszłości, które mają promować wartości europejskie oraz europejską 

tożsamość, a także wspierać konkurencyjność europejskiej edukacji 

wyższej. 

W ramach programu Erasmus+ ogłoszono już dwa konkursy, w których 

wyłaniano konsorcja europejskie. Każdy sojusz jest dofinansowany grantem, 

finansowanym z programów Erasmus+ oraz Horyzont 2020, oraz może 
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otrzymać dofinansowanie z funduszy krajowych (w Polsce od MEiN). 

Konsorcja tworzyły się według różnego doboru np. charakterem uczelni czy 

jak Uniwersytet Gdański na podstawie tematyczno-geograficznych 

podobieństw. 

 

Tabela 4: Polskie uczelnie wśród konsorcjów europejskich. 

Lp. Nazwa uczelni Nazwa konsorcjum 

1. Uniwersytet Gdański European University of the Seas (SEA-EU) 

2. 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

European Partnership for an Innovative Campus Unifying 
Regions (EPICUR) 

3. 
Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 

Una Europa 

4. Uniwersytet Opolski 
Fostering Outreach within European Regions, 
Transnational Higher Education and Mobility 
(FORTHEM) 

5. Uniwersytet Warszawski 4EU+ European University Alliance (4EU+) 

6. 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie 

European Space University of Earth and Humanity 
(UNIVERSEH) 

7. Politechnika Poznańska 
European University for Customised Education 
(EUNICE) 

8. 
Politechnika Śląska 
w Gliwicach 

The European University Alliance on Responsible 
Consumption and Production (EURECA-PRO) 

9. Politechnika Warszawska 
European Universities of Technology Alliance 
(ENHANCE) 

10. 
Uniwersytet Śląski 
w Katowicach 

T4E  - Transform4Europe – The European University for 
Knowledge Entrepreneurs 

11. 
Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

Young Universities for the Future of Europe (YUFE) 
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Pandemia koronawirusa zmusiła sektor szkolnictwa wyższego do 

rozwoju nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Było 

to także z korzyścią dla konsorcjów europejskich, które mogły swobodnie 

rozwijać ofertę wspólnych kursów i studiów w formule online 

i/lub hybrydowej. 

Przykład W ramach konsorcjum EPICUR stworzono Inter-University Campus, 

który oferował studentom szeroką ofertę kursów o wszechstronnej tematyce 

bezpłatnie. Studenci musieli jedynie się zarejestrować oraz cieszyć 

korzystaniem z dodatkowych zajęć. Ponadto zajęcia w ramach EPICUR 

można było uznać jako odbyty fakultet w ramach programu studiów. 

 

Zajęcia w języku obcym 
 

W dzisiejszych czasach nikomu nie trzeba tłumaczyć, że znajomość 

języków obcych to podstawa, a znajomość większej ich liczby to atut 

i przewaga np. w rekrutacji na wymarzone stanowisko. 

Realizacja zajęć w języku obcym to możliwość nauki języka 

specjalistycznego oraz szansa doskonalenia swojego poziomu znajomości 

języka obcego. W Polsce najczęstszymi zajęciami w języku obcym są zajęcia 

w języku angielskim i to (dopiero) na studiach II stopnia. Powodem są 

m.in. wymagania w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji. 
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Tabela 5: Polska Rama Kwalifikacji w odniesieniu do znajomości języka 

obcego. 

6. poziom Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 

7. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 

potrafi: posługiwać się językiem 
obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

posługiwać się językiem obcym 
na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego oraz w wyższym stopniu 
w zakresie specjalistycznej terminologii 

licencjat, inżynier etc. magister, magister inżynier etc. 

 

W związku z powyższym często realizacja zajęć w językach obcych nie 

jest możliwa (poza studiami na filologiach obcych) wcześniej niż na 

II stopniu studiów. Natomiast nie ulega wątpliwości, że możliwość wyboru 

zajęć w języku obcym jest wartościową perspektywą oraz sposobem 

zwiększenia wiedzy. 
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Wspólne badania 
 

Badania to jeden z elementów, który może być w pełni 

zindywidualizowany do potrzeb studenta. Pozwala to na pogłębianie wiedzy 

młodego naukowca w interesującym go obszarze. Możliwość realizacji 

badań w zagranicznych ośrodkach, pozwala na zindywidualizowanie 

w pełni  potrzeb studenta. Umożliwia to tworzenie się relacji mistrz - uczeń, 

a także coraz częściej spotykanej: partner - partner. Możliwość prowadzenia 

badań w zagranicznej jednostce jest sposobem na przyspieszenie rozwoju 

naukowego. 

Możliwości takie tworzą np. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 

Stypendium Fulbrighta czy program CEEPUS. 

 

Studenci zagraniczni 
 

Dynamicznie rosnąca liczba studentów zagranicznych w Polsce 

w sposób naturalny wspiera współczynnik umiędzynarodowienia oraz 

pozwala dostrzec obszary, które wymagają doskonalenia. W roku 

akademickim 2020/2021 odnotowało wzrost o 3,0% studentów 

cudzoziemców, którzy planowali studiować w Polsce przynajmniej jeden rok 

akademicki. Studia w Polsce planowało 84,7 tys. cudzoziemców. 
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Aktualnie uczelnie walczą o jak najwyższe współczynniki 

umiędzynarodowienia, które są obliczane m.in. na podstawie liczby 

studentów wyjeżdżających na wymianę oraz przyjeżdżających do Polski. 

Niestety, zamiast stawiać na integrację studentów zagranicznych 

ze studentami z Polski, wielokrotnie tworzy się dla nich osobne grupy, 

dedykowane zajęcia. 

Jako Parlament Studentów RP obserwujemy coraz liczniejsze zajęcia 

w języku obcym, a także wspólne tworzenie grup dla studentów z Polski oraz 

obcokrajowców. Jesteśmy przekonani, że wspomniane działania pozwolą 

na wymianę dobrych praktyk, rozwój językowy, kulturalny i społeczny, a także 

oszczędności dla jednostek prowadzących kształcenie. 
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Czemu nie przykładałem/am się 
do nauki języka niemieckiego czy 

francuskiego? Dlaczego nie miałam 
wyższej średniej na 3 semestrze? 

Wyzwania studentów 
 

W tej części wskazane zostaną obszary oraz elementy, które mogą 

sprawić trudność bądź stanowić wyzwanie. Jednakże nie chcemy nikogo 

przestraszyć, tylko poprowadzić krok po kroku, tworząc króciutki poradnik 

zawierający złote rady. 

 

Okres przygotowawczy 
 

W zasadzie znajduje się w nim każdy student, który podejmuje się 

studiów. To czas nauki, rozwoju np. sportowego, badawczego 

czy artystycznego, aż po poznawanie szeroko rozumianej kultury 

studenckiej. 

Decyzja o wyjeździe za granicę w ramach stypendium jest czasem 

spontaniczna. Przychodzi wtedy czas na zadumę, a czasem złość np.  
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itd. Okresem przygotowawczym można określić nasz cały bagaż 

doświadczeń, a także kwestie formalne (aplikację na dowolny program). 

 

Podczas wymiany 
 

W 2021 roku szok kulturowy nie jest już tak wielki, jak to było np. 10-20 

lat temu. Wiele rzeczy znamy z telewizji czy internetu. Natomiast nowością 

może być język, asortyment w sklepie czy kultura. Ponadto, jadąc samemu 

musimy poznać nowe środowisko, nowe osoby. Zatem jednym z pierwszych 

wyzwań jest wyjście ze strefy komfortu, poznanie nowych osób oraz 

przełamanie bariery językowej. 

Co możemy poradzić w sferze bariery językowej? Nie bójcie się mówić. 

To normalne, aby popełniać błędy. Największych natomiast błędem byłoby 

milczenie spowodowane strachem. 

Ważne także, by nie zapomnieć o kwestiach formalnych - podbić 

niezbędne dokumenty oraz poznać swój ostateczny plan zajęć. 

 

Po wymianie 
 

Euforia, radość, a jednocześnie smutek, że wspaniała przygoda 

dobiega końca i trzeba wrócić do domu. Powrót do rzeczywistości to kolejne 
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wyzwania, z którymi mierzą się studenci. Pierwsze z nich to sprawy 

formalne… przecież nikt nie lubi tzw, papierologii. Kolejne to 

m.in. towarzyskie. Poniżej szczegółowo przedstawiono kwestie formalne 

w ramach programu Erasmus+. 

 

Co po Erasmusie… 
 

Pierwszym wyzwaniem, które czeka studentów po wyjeździe to 

dopełnienie formalności, które zazwyczaj można zrealizować w 5 punktach. 

Należy dostarczyć Learning Agreement for Studies (LAS) podpisaną przez 

uczelnię zagraniczną do uczelni macierzystej. Ponadto należy Confirmation 

of Stay, na której wypisane są dokładne daty pobytu studenta na uczelni 

zagranicznej oraz Transcript of Records, czyli dokument z informacją 

o zrealizowanych za granicą przedmiotach oraz odpowiadającej im liczbie 

punktów ECTS. Oba dokumenty wystawia uczelnia zagraniczna. A na koniec 

już dwie rzeczy, które realizujemy online: 

• test językowy na platformie Online Linguistic Support (każdy student 

dostaje indywidualny link) oraz 

• ankieta dotycząca wyjazdu w systemie Mobility Tool. 

Tyle wyzwań, niespodzianek. Czy zatem warto korzystać z programów 

typu Erasmus+? Odpowiedzi na to pytanie udzielili stypendyści programu 

Erasmus+. 
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Karolina z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Wymiana w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytet w Trydencie 

(Włochy) w 2019 roku  na 1 semestr (zimowy). 

Na początku mojej przygody z kognitywistyką, nie wiedziałam jeszcze co 

chcę robić w życiu. Aczkolwiek wraz z czasem, coraz bardziej stawałam się 

świadoma tego, na czym chciałabym się skupić i co jest dla mnie ważne. 

Wyjazd na Erasmusa umożliwił mi realizowanie przedmiotów z tematyki 

interakcji człowiek-komputer, które nie są jeszcze nauczane/ popularne 

w Polsce. Dzięki temu mogłam się bardziej skupić na wybranej tematyce 

i stać się atrakcyjniejsza na rynku pracy. 

 

Anna z Technische Universität Dresden 

Wymiana w ramach programu Erasmus+ na Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem (Czechy) w 2016 roku na 1 semestr (zimowy). 

Wszystkim polecam wymiany międzynarodowe, ponieważ pomagają 

rozwijać się na wielu płaszczyznach. Z jednej strony miałam możliwość 

wybrania przedmiotów, których nie było na mojej uczelni macierzystej, takich 

jak np. antropologia. Organizacja wyjazdu z projektu Erasmus+ nie była 

szczególnie skomplikowana i na obu uczelniach dostałam duże wsparcie. 

Dodatkowo wymiana studencka daje możliwość poznania wielu kultur 

i stworzenia relacji z ludźmi na całe życie. Spędzając czas 
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w międzynarodowym gronie przełamuje się również wiele barier językowych, 

pozwala to na bardziej swobodne porozumiewanie się w obcym języku. 

Bardzo się cieszę, że miałam możliwość udziału w programie Erasmus+. 

 

Marcin z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Wymiana w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytet w Lizbonie 

w 2020/2021 roku na 2 semestry. 

Podczas III semestru studiów magisterskich na kierunku bioinformatyka 

wyjechałem studiować do Lizbony korzystając z programu Erasmus+ Study. 

Komunikacja z działem współpracy międzynarodowej zarówno z mojej 

uczelni, jak i z uczelni przyjmującej, przebiegała bez problemu. Ze strony 

uniwersytetu w Lizbonie dostałem wskazówki, które miały mi pomóc 

w przeprowadzeniu się do tego miasta oraz zaproszenie na dzień 

orientacyjny po moim przyjeździe. Z wyborem przedmiotów nie było 

problemu, ponieważ domyślnym językiem nauczania na Universidade de 

Lisboa podczas studiów II stopnia jest język angielski. Problem zaczął się po 

przyjeździe, gdy okazało się, że część ćwiczeniowców/ wykładowców 

przeprowadza swoje zajęcia jednak po portugalsku. Jednak po 

zorientowaniu się na miejscu jak które zajęcia wyglądały miałem miesiąc, 

aby pozmieniać niepasujące mi na inne. Z powodu panującej pandemii 

zajęcia odbywały się w trybie hybrydowym i mogliśmy wybierać, czy wolimy 

uczestniczyć online, czy na żywo. Z tego też powodu organizacje studenckie 
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jak ESN miały ograniczone możliwości w tworzeniu wydarzeń dla innych 

stypendystów Erasmusa. Jednak pomimo tego czasami 

organizowali atrakcje dla ograniczonej liczby studentów. Od przyjazdu 

miałem trzy miesiące na zdecydowanie się, czy chcę przedłużyć mobilność 

na następny semestr i po dwóch miesiącach zdecydowałem się, aby 

to zrobić. Nieprzewidzianym problemem okazała się sesja egzaminacyjna, 

ponieważ rektor uczelni zdecydował, że zaliczenie przedmiotów może odbyć 

się tylko na żywo, a w połowie sesji fala pandemii, spowodowała zamknięcie 

całej Portugalii włącznie z uniwersytetami. Wtedy egzaminy zostały 

przeniesione na po semestrze letnim, co było problemem dla wielu 

zagranicznych studentów, jednak większość wykładowców była w miarę 

elastyczna co do terminu lub formy zaliczenia przedmiotu. Podczas wymiany 

udało mi się też znaleźćmożliwość praktyk w instytucie, który współpracował 

z Universidade de Lisboa. Rozliczenie Erasmusa przeszło bezproblemowo ze 

strony uczeni w Lizbonie. W generalnej ocenie mogę powiedzieć, że bardzo 

mi się podobało i zdecydowanie bym polecił takie doświadczenie. Wiem, że 

nauczyłem się zdecydowanie więcej niż mogłem w tym czasie na moim 

Uniwersytecie, poznałem rewelacyjnych ludzi i zwiedziłem Portugalię.  
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Dobre praktyki 
 

W niniejszym rozdziale zebrane zostały działania, które przewyższają 

powszechnie stosowane rozwiązania w polskim szkolnictwie wyższym. 

Mogą one posłużyć jako wskazówki oraz inspiracje, które mogą być 

wykorzystane przez kolejne jednostki. 

 

Realizacja zajęć w języku obcym 
 

Tworzenie oferty, co najmniej na studiach II stopnia, uwzględniającej 

przedmioty w języku obcym, może być rozwiązaniem, które pozwoli na 

dodatkowy rozwój studentów, a także sprawi, że staną się atrakcyjniejsi na 

rynku pracy m.in. dzięki znajomości nomenklatury specjalistycznej. 

 

Tworzenie wspólnych przedmiotów dla studentów 

z wymian akademickich oraz studiujących w Polsce 
 

Tworzenie oferty jednolitej dla studentów z Polski oraz zagranicznych 

pozwoli na zacieśnianie się relacji, poznawanie kultury oraz rozwój językowy. 
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Promocja mobilności na 1 roku studiów 
 

Najlepszym czasem na odbycie wymiany akademickiej trakcie studiów 

I stopnia jest drugi rok studiów. Aby móc wyjechać wtedy na wymianę, na 

pierwszym roku należy dopełnić wszelkich formalności i złożyć wniosek. 

Natomiast studenci pierwszoroczni na początku nie myślą, co na drugim czy 

trzecim roku. Mówiąc kolokwialnie, walczą o przetrwanie w nowym 

środowisku, mierząc się z licznymi wyzwaniami. Dlatego najważniejszym 

elementem są szkolenia i działania promocyjno-informacyjne 

o możliwościach wymiany, aby studenci składali wnioski już na pierwszym 

roku studiów I stopnia. 
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Podsumowanie 
 

Programy wymiany akademickiej są doskonałym narzędziem, które 

pozwala na indywidualizację toku kształcenia oraz dopasowanie go do 

potrzeb jednostki. Poza korzyściami naukowymi, dają możliwość rozwoju 

języka obcego, zebranie kontaktów oraz poznanie innych kultur. 

Jako Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zdajemy sobie 

sprawę z licznych barier, które powstrzymują studentów przed 

skorzystaniem z szerokiej oferty wymian akademickich. Niemniej, jesteśmy 

zdania, iż wymiana międzynarodowa jest doświadczeniem, z którego 

chcielibyśmy, aby korzystało jak najwięcej studentów. 

 

 



Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Edukacji i Nauki


