Informacja dotycząca zasady wielokrotnych
mobilności w programie Erasmus+
Dział Programów Międzynarodowych informuje, iż w związku z wprowadzeniem programu Erasmus+
zmieniają się zasady dotyczące możliwości wielokrotnych mobilności:
W nowym programie możliwe jest skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i praktyki za granicą
więcej niż jeden raz. Studenci będą mogli wyjechać na studia lub praktyki za granicą na okres
nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich),
niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład
dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące itp.).
Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie
uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu
studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dany student otrzymał w
przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas
może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu
miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z
Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów. Inne rodzaje
mobilności, takie jak praktyki Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” lub
wolontariat europejski w ramach programu „Młodzież w działaniu”, nie będą brane pod uwagę przy
obliczaniu maksymalnego okresu 12 miesięcy przypadającego na jeden cykl studiów wyższych lub praktyki
zawodowej w programie Erasmus+.
Instytucje szkolnictwa wyższego mogą jednak traktować w sposób uprzywilejowany studentów, którzy
jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą. W związku z powyższym DPM informuje,
iż studenci, którzy w latach ubiegłych otrzymali dofinansowanie z programu LLP Erasmus na swoim
obecnym poziomie studiów mogą podejść jedynie do kwalifikacji dodatkowej na program Erasmus+.
Dotyczy to studentów aplikujących na tym samym poziomie studiów, na którym już byli na Erasmusie i pod
warunkiem, że ogólny okres mobilności nie przekroczy 12 miesięcy.
W przypadku praktyk programu Erasmus+ istnieje możliwość aplikowania ze strony wszystkich
zainteresowanych, o ile praktyka będzie spełniać warunki szczegółowe (miejsce odbywania praktyki,
uprawniony kraj, czas trwania min. 2 miesiące i in.) i nie będzie stosowana zasada uprzywilejowanego
traktowania studentów, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tej formie mobilności.
Natomiast studenci, którzy wcześniej uczestniczyli w wymianie w ramach PIM lub umów bilateralnych nie
będą mogli aplikować do programu Erasmus+ na tym samym poziomie studiów.

