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Czym jest
Erasmus+?

Program Erasmus+ to pula projektów mobilnościowych
finansowanych przez Unię Europejską, realizowanych od 1987
roku. Skierowany jest on do uczniów_ennic, studentów_ek
uniwersytetów oraz wolontariuszy_ek w całej UE oraz krajów
partnerskich* (*Turcja, Szwajcaria, Islandia, Macedonia Północna,
Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Wielka Brytania). W obszarze
uniwersyteckim rozróżniamy dwa rodzaje mobilności: wyjazd na
studia oraz na praktyki (studenckie lub absolwenckie).

Wyjazd na studia
Na studia za granicę możecie udać się na uniwersytet, który
podpisał z Waszym wydziałem/instytutem umowę. Lista taka
powinna być dostępna na stronie jednostki i/lub u
koordynatora_rki wydziałowego_ej. Rekrutacja na wyjazd zawsze
odbywa się w roku akademickim poprzedzającym rok wyjazdu np.
jeśli chcemy jechać na semestr letni 2022/23, rekrutować
musimy się w roku akademickim 2021/22. Rekrutacje zwykle
odbywają się na wiosnę.

Kto może wyjechać?
O wyjazd mogą ubiegać się osoby, które:
są zarejestrowane na studiach pierwszego lub drugiego
stopnia,
studiach
jednolitych
magisterskich
lub
są
uczestnikami studiów doktoranckich;
w chwili ubiegania się o wyjazd są studentami co najmniej l
roku studiów pierwszego stopnia;
posiadają znajomość języka obcego na poziomie zgodnym z
wymaganiami uczelni przyjmującej - według warunków
zapisanych w umowie;
wypełnią i złożą w wyznaczonym terminie i formie wniosek
aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.

Wyjazd na praktyki
Na praktyki można wyjechać w trakcie trwania roku
akademickiego (w takim przypadku wymagana jest zgoda na
dziekana na Indywidualną Organizację Studiów) lub jako
absolwent_ka – w tym przypadku powrót z wymiany musi
zakończyć się maksymalnie 12 miesięcy od dnia obrony pracy
dyplomowej, a praktyki mogą trwać minimum 2 miesiące. Miejsce
odbywania praktyk musicie znaleźć sobie sami_e – uczelnia nie
pośredniczy w szukaniu ofert tak jak jest to w przypadku
wyjazdu na studia. Mimo tego, na uczelnianej stronie pojawiają
się czasami oferty bezpośrednio od pracodawców. Warto także
zajrzeć na stronę erasmusintern.org lub pisać bezpośrednio do
uniwersytetów zagranicznych – często można znaleźć ofertę
pracy jako asystent_ka profesora lub asystent_ka w administracji
uczelni. Jeśli uda Wam się znaleźć ofertę płatnych praktyk,
absolutnie nie wyklucza to otrzymania grantu Erasmus+. Zdarza
się także, że pracodawca zapewnia zakwaterowanie lub
pośredniczy w jego poszukiwaniu.

Kapitał mobilnościowy
Kapitał mobilnościowy to pula miesięcy, która przysługuje
każdemu_ej studentowi_ce. Na studia I oraz II stopnia wynosi on
każdorazowo 12 miesięcy, a w przypadku jednolitych studiów
magisterskich 24 miesiące. Istotnym jest, że kapitał nie powiela
się jeśli zdecydujemy się na dodatkowe studia. Przykładowo, jeśli
w 2018 roku podczas studiów licencjackich wykorzystaliśmy 5
miesięcy kapitału, a w 2022 roku planujemy wyjazd z drugiego
licencjatu, do wykorzystania mamy pozostałe 7 miesięcy. Ważne
jest także, że kapitał 12 miesięcy obowiązuje jednocześnie dla
wyjazdów na praktyki i na studia – na jeden stopień studiów
przysługuje nam 12 miesięcy, bez względu na to czy decydujemy
się na wyjazd na studia czy praktyki. Dlatego warto wcześniej
przemyśleć czy decydujemy się np. tylko na roczny wyjazd na
studia czy semestralny wyjazd na studia, a następnie na praktyki
absolwenckie. O tym zadecydować możecie według własnych
preferencji.

Wyjazd na semestr czy dwa?
Przed podjęciem decyzji o tym czy chcemy wyjechać na studia na
semestr czy na cały rok akademicki warto zapoznać się z
regulaminem wyjazdów przyjętym przez Wasz instytut/wydział.
Zdarza się, że jednostki nie wyrażają zgody na wyjazd
całoroczny. Pamiętać także trzeba o zasadach zaliczania
egzaminów na waszych kierunkach (np. czy jest sesja ciągła, czy
egzaminy w ogóle musicie zdawać na UAM itp.). Warto także
wziąć pod uwagę, że jeśli decydujemy się na cały rok akademicki,
pobyt musi odbywać się na jednej uczelni. W przypadku wyjazdu
na jeden semestr, ewentualny drugi semestr (w kolejnej
rekrutacji) można spędzić w innym kraju/mieście.

Dokąd można wyjechać?
Łącznie studenci_tki UAM mają możliwość wyjazdu aż do 32
krajów:
do wszystkich (27) krajów członkowskich UE: Austria, Belgia,
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy;
do
państw
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego
nienależących do UE (3): Islandia, Liechtenstein, Norwegia
oraz do państw kandydujących do UE (3): Turcji, Macedonii
Północnej oraz Serbii

UWAGA!
Każda jednostka uczelniana (wydział/instytut) ma podpisaną
określoną ilość umów z uczelniami zagranicznymi. Dla każdego
kierunku studiów przypisana jest pula uczelni partnerskich. Po
szczegółowe informacje dotyczące uczelni partnerskich dla
danego kierunku udajcie się na podstronę Erasmus+ na stronie
Waszego wydziału lub skontaktujcie się bezpośrednio z
koordynorem_ką wydziałowym_ą.
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Czym jest
ESN?

Erasmus Student Network, w skrócie ESN, to
największa sieć studenckich stowarzyszeń w Europie,
której główną misją jest wsparcie wymian studenckich
oraz
promowanie
mobilności
w
ramach
międzynarodowych programów wymiany takich jak
Erasmus+
Organizacja powstała 16 października 1989 roku.
Dzisiaj ESN działa w
szkolnictwa wyższego.

ponad

1000

instytucjach

ESN działa w 42 krajach, a sieć ta stale się poszerza.

ESN oferuje pomoc w procesie integracji akademickiej,
społecznej i praktycznej. Odbywa się to głównie poprzez
wydarzenia kulturalno-społeczne, takie jak wycieczki do różnych
miejsc w kraju, wieczory filmowe, projekty językowe,
międzynarodowe festiwale kulinarne oraz imprezy. Ponadto
wiele sekcji prowadzi systemy mentorskie (zwane także
projektem Buddy), które pomagają studentom zagranicznym w
aklimatyzacji poprzez bezpośredni kontakt z lokalnymi
studentami.
Lokalna sekcja ESN to także doskonałe miejsce dla
powracających z wymiany studentów, którzy dalej mogą
kontynuować “Erasmusowe” doświadczenie w swoich ojczystych
krajach. Dlatego wiele sekcji lokalnych jest tworzonych przez
byłych studentów z wymiany, którzy bardzo dobrze rozumieją
problemy i wyzwania przyjezdnych studentów.

Warto sprawdzić
https://esn.org/sections
Każdy, kto planuje wyjazd, powinien poszukać informacji o
lokalnej sekcji ESN działającej przy danej uczelni partnerskiej najlepiej przez Instagram albo Facebook. Dzięki temu można
znaleźć np. kalendarz z nadchodzącymi wydarzeniami lokalnej
sekcji, a także wiele potrzebnych informacji, które mogą okazać
się przydatne zarówno przed wyjazdem jak i w trakcie.
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Jak przebrnąć
przez rekrutację?

Wniosek o przyznanie wyjazdu należy złożyć za pośrednictwem systemu
USOS.
Student_ka starający_a się o stypendium zobowiązany_a jest:
• złożyć aplikację w systemie USOS – zgodnie z instrukcją poniżej;
• przedstawić koordynatorowi wydziałowemu bądź instytutowemu
zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (do uzyskania w Dziekanacie) i
ewentualne dodatkowe zaświadczenia (w zależności od regulaminu
jednostki)

Rekrutacja krok po kroku
Korzystaj z poczty na serwerze uniwersyteckim! Wszelka
korespondencja odbywać się będzie za pośrednictwem tego konta.
1. Wejdź na stronę www.usosweb.amu.edu.pl. Po zalogowaniu się
przejdź do części „DLA STUDENTÓW”, a następnie wybierz odnośnik
“Wymiana Studencka”.

2. Wybierz “oferty wyjazdów”, następnie swój wydział. W przypadku
aktywnej rekrutacji ukaże Ci się lista uniwersytetów wraz z informacją
czy jest dana uczelnia jest dostępna dla Twojego kierunku.

3. Po znalezieniu uniwersytetu, na którym chcielibyśmy odbyć wymianę,
klikamy “wybierz” oraz przystępujemy do wypełniania wniosku.

Jak wypełnić wniosek?
1. Możemy wybrać maksymalnie 3 uniwersytety, na które chcemy
jechać, zaczynając od tego, na który najbardziej chcemy wyjechać;
2. Deklarujemy znajomość języków obcych i ich poziom;
3. Wypełniamy “życiorys” oraz “list motywacyjny” w języku polskim oraz
obcym (najczęściej angielskim). Warto zadbać o tekstową rekomendację,
którą może wystawić pracownik uniwersytetu, nauczyciel ze szkoły lub
inna osoba;
4. Wybieramy program studiów, dla którego ubiegamy się o wyjazd oraz
deklarujemy ewentualne wcześniejsze wyjazdy w ramach programu
Erasmus+;
5. Wysyłamy wniosek i czekamy na wyniki rekrutacji, które pojawią się
w USOS-ie.
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Co z tym grantem, czyli
wszystko o stawkach
stypendialnych
Stypendium przysługuje każdej osobie, której przyznano wyjazd w
ramach programu Erasmus+. Wysokość grantu zależy od kraju, do
którego się wybieramy.
Jeżeli wyjedziesz a Twoje studia/praktyki będą realizowane tylko w
formie zdalnej, również otrzymasz dofinansowanie na czas pobytu za
granicą.

*kwota wyższa obowiązuje przy wyjeździe na praktyki

Dodatek "green travel"
Udajesz się w podróż na miejsce transportem niskoemisyjnym, czyli
autobusem, pociągiem, łodzią lub z innymi studentami pojedziesz
samochodem? Możesz ubiegać się o jednorazową dopłatę do wsparcia
indywidualnego w wysokości 50 Euro.
Warto pamiętać, że grant Erasmus+ wypłacany jest w dwóch częściach.
Po dopełnieniu wszelkich formalności przed wyjazdem otrzymamy 90%
pełnej kwoty, a pozostałe 10% po powrocie, po rozliczeniu
dokumentów.

Czy grant wystarcza?
Niestety nie. Stypendium pokrywa około 80% wszystkich kosztów
pobytu. Oczywiście wysokość wydatków to bardzo indywidualna
kwestia, ale grant należy traktować raczej jako dofinansowane.
Warto pamiętać, że ceny mogą różnić się zależnie do miasta,
nawet w obrębie jednego państwa. Trzeba także wziąć pod uwagę,
że możemy być zobowiązani do wpłacenia kaucji za mieszkanie,
wtedy dana kwota jest zamrożona do końca naszego pobytu.
Dlatego decydując się na wyjazd, warto mieć własną poduszkę
finansową.

Wyjazd osób z
niepełnosprawnościami/
pobierających stypendium
socjalne
Dostając dofinansowanie z programu Erasmus nie tracisz innych
stypendiów, czyli nadal możesz otrzymać stypendium naukowe,
socjalne, Rektora itp.
Dostępne jest także dodatkowe finansowanie, tzw. dopłata
uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z
mniejszymi szansami. Dopłata ta obejmuje osoby, które w
semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywały stypendium
socjalne lub/i osoby z niepełnosprawnościami. Dopłata wynosi
250 EUR/miesiąc.
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Przyznany wyjazd:
co dalej, czyli
formalności

W przypadku zakwalifikowania się na stypendium Erasmus+, zostaniesz
powiadomiony przez swojego koordynatora wydziałowego o spotkaniu
organizacyjnym, na którym przedstawione zostaną kluczowe informacje
o zasadach wyjazdu, niezbędnych dokumentach oraz o terminach,
których należy pilnować.

Pamiętaj aby śledzić uczelnianą skrzynkę mailową lub ustawić
przekierowanie poczty, gdyż przez skrzynkę uczelnianą będzie
kontaktować się z Tobą koordynator wydziałowy jak i koordynator
z uczelni zagranicznej!

Kolejnym krokiem jest wypełnienie tzw. Learning Agreement (LA) czyli
porozumienia o programie zajęć. Aby to zrobić musimy znaleźć katalog
przedmiotów na uczelni goszczącej i wybrać takie przedmioty, które w
jak największym stopniu pokrywać się będą z zajęciami na UAM. Spis
przedmiotów dla Twojego kierunku na UAM znajdziesz na stronie swojej
jednostki pod hasłem “program studiów”. Learning Agreement musi
zostać zatwierdzony przez koordynatora UAM, musisz uzyskać także
podpis koordynatora uczelni goszczącej (skany).
Po wpisaniu przedmiotów do LA wypełnij Kartę Ekwiwalencji, w której
wykażesz, który przedmiot jest ekwiwalentem zajęć na UAM wraz z
punktami ECTS.
Czekaj na nominację od uczelni goszczącej (acceptance/nomination
letter). Może się także zdarzyć, że uczelnia zagraniczna będzie wymagać
wypełnienia ich wewnętrznych formularzy. Wypełnij je, zachowując
deadline’y.
W okresie letnim UAM organizuje darmowe kursy językowe dla osób
zakwalifikowanych na stypendium Erasmus+. Wykorzystaj tą okazję, aby
jeszcze przed wyjazdem podszlifować swoje umiejętności. Taki kurs
przyda się także w kontekście testu OLS (Online Language Assessment),
który zobowiązany_a jesteś wykonać przed wyjazdem (a następnie po
powrocie w celu ewaluacji).
Załóż konto walutowe w banku. Grant przelewany jest w EUR. Nie ma
możliwości otrzymania stypendium na kartę Revolut. Dzięki kontu
walutowemu unikniemy niekorzystnego przewalutowania, dokonując
płatności za granicą.
Przed samym wyjazdem podpisz umowę z koordynatorem
wydziałowym. Przy podpisywaniu zwróć szczególną uwagę na podane
daty mobilności, gdyż to od nich zależy wysokość stypendium.
Pamiętaj, że cały proces może się nieznacznie różnić w zależności od
wydziału!
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Przygotuj się na
wyzwania!

Choć Erasmus jest zazwyczaj przedstawiany w samych superlatywach,
mogą się u nas pojawić pewne obawy związane z samotnym wyjazdem,
nowym krajem i kulturą. Często jest to nasz pierwszy samotny wyjazd na
tak długi czas i nie wiemy czy sobie ze wszystkim sami poradzimy.
Spójrzmy na kilka wyzwań, które mogą stanąć na twojej drodze!

Mimo pewnego ryzyka i wyzwań, wyjazd
zdecydowanie jest ich wart!

Bariera językowa
Na początku może wydawać się trudna do przełamania. Warto
jednak pamiętać, że skoro uczelnia zaakceptowała naszą
aplikację, to nasz poziom języka jest wystarczający. Warto
otworzyć się na ludzi i prowadzić konwersacje, a z dnia na dzień
poprawa i śmiałość będzie widoczna.

Samotność
Nawet jeśli jedziemy na wymianę sami_e, to na miejscu na pewno
poznamy mnóstwo różnych ludzi, z którymi będziemy dzielić
podobne radości i obawy. Na uczelni prawdopodobnie odbędzie
się Orientation Week pełen aktywności integracyjnych. Nie
zapominajmy o lokalnych ESNach, które oferują wsparcie dla
zagranicznych studentów. Najważniejsi są jednak studenci. Gdy
każdy jest w takiej samej sytuacji - z dala od rodziny i przyjaciół,
chętny na nową przygodę - nowe znajomości zawiera się dużo
łatwiej!

Nowe otoczenie
Może się pojawić także obawa jak my sobie w ogóle poradzimy ze studiami, nowym mieszkaniem, językiem. Otóż - intuicja
podpowiada, że poradzimy sobie tak jak ze wszystkim do tej
pory. Choć szok kulturowy pewnie da o sobie znać, to w gruncie
rzeczy wiele spraw wygląda i załatwia się podobnie.
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Zakwaterowanie za
granicą: jak to ogarnąć
i o czym pamiętać?
Na początku najlepiej zacząć od kontaktu z koordynatorem
Erasmus+. Może on posiadać dane kontaktowe do koordynatorów z
uczelni goszczącej, która czasami posiada swoje listy polecanych
mieszkań lub oferuje możliwość zakwaterowania w akademiku.
Zajrzyj na stronę uczelni goszczącej, być może znajdziesz tam
zakładkę dotyczącą zakwaterowania.
Warto skontaktować się ze Stowarzyszeniem Erasmus Student
Network w mieście, do którego się udajesz. Na pewno otrzymasz od
nich cenne wskazówki z pierwszej ręki dot. zakwaterowania (i nie
tylko!)
Skorzystaj z Facebookowych grup takich jak ”Studenckie wyjazdy z
Erasmus+” czy “Erasmus Family UAM Poznań”, na których możesz
zadawać pytania dot. wyjazdu, w tym zakwaterowania. Na pewno
znajdzie się ktoś, kto rozwieje Twoje wątpliwości.
Możesz też zerknąć na wynajmy długoterminowe na Airbnb.
Czasami pojawiają się interesujące zniżki, gdy zaznaczymy w
wyszukiwaniu pobyt długoterminowy.

Dobre rady
Nie zostawiaj poszukiwań na ostatnią chwilę. Rynek
mieszkaniowy dla studentów jest oblegany, dlatego warto
rozpocząć́ poszukiwania jak najszybciej.
Przed podpisaniem umowy na mieszkanie, dokładnie ją
przeczytaj! Jeśli nie znasz na tyle dobrze języka, w którym
sformułowana jest umowa, poproś kogoś z większymi
kompetencjami o pomoc.
Przy wyborze zakwaterowania nie kieruj się wyłącznie ceną,
weź pod uwagę także lokalizację.
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Co zabrać ze sobą?

Rada
Warto jeszcze w Polsce zrobić skany wszystkich swoich
dokumentów i trzymać je w folderze na dysku, tak aby mieć do
nich szybki dostęp i wgląd w razie zgubienia dokumentów.
Pozwoli to na uniknięcie dodatkowego stresu w tak niewygodnej
sytuacji. Zabierzmy ze sobą także parę zdjęć do dokumentów,
ponieważ mogą być one przydatne do wyrobienia, np. ESNCarda
lub legitymacji uczelni przyjmującej.

dokumenty (Learning Agreement oraz
Confirmation of study period)
karta EKUZ/potwierdzenie polisy
ubezpieczeniowej
dowód osobisty/paszport/wiza (w
zależności od destynacji)
zdjęcia paszportowe
mini apteczka
adapter do gniazdka (w razie potrzeby)
pościel (jeśli nie jest gwarantowana w
miejscu zakwaterowania)
ubrania na zmienne warunki
atmosferyczne
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ESNcard

ESNcard to karta członkowska Erasmus Student Network (ESN), która
daje dostęp do wielu atrakcyjnych zniżek od partnerów. Są to partnerzy
międzynarodowi (Ryanair, Flixbus, Hostelling International i inni),
krajowi, jak i lokalni (te są zależne od sekcji). Wszystkie zniżki można
znaleźć na: http://www.esncard.org/

Gdzie i za ile kupić ESNcarda?
Aby kupić kartę, skontaktuj się z sekcją ESN-u w miejscu, do
którego wybierasz się na wymianę. Jeśli na uczelni goszczącej
nie ma działającego ESN-u, spróbuj skontaktować się z inną
działającą w tym mieście. Spis działających sekcji znajdziesz
tutaj: https://www.esn.org/sections. Koszt ESNcarda zależny
jest od sekcji, zwykle cena wynosi ok. 10 EUR.

ESNcard jest ważny przez 12 miesięcy i tylko wtedy, gdy zawiera
zdjęcie oraz poprawne informacje o posiadaczu.

UWAGA!
Po zakupie karty, aby aktywować część zniżek konieczna jest
rejestracja karty na stronie https://esncard.org. Odpowiedzi na
najczęściej
zadawane
pytania
znajdziesz
tutaj:
https://esncard.org/faq.
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Koordynatorzy
Wydziałowi

Koordynator_ka Wydziałowy_a/Instytutowy_a programu Erasmus+
odpowiedzialny_a jest za proces i odbycie naszych studiów/praktyk.
Powinniśmy być z nim_ą w stałym kontakcie i ściśle współpracować.
Koordynator twojej uczelni w Polsce pomoże wypełnić Ci Twój Learning
Agreement przed, w trakcie oraz po zakończeniu mobilności. Na koniec
również zaakceptuje twoją Kartę Ekwiwalencji, która umożliwi Ci
zaliczenie roku studiów.
Natomiast istnieje jeszcze osoba o identycznym stanowisku na uczelni,
na którą się wybierasz. Najważniejszym zadaniem zagranicznego
Koordynatora jest podpisanie twojego certyfikatu przyjazdu i odjazdu
oraz możliwość zapisów na wybrane przez Ciebie przedmioty. Listę
aktualnych Koordynatorów Wydziałowych oraz ich pomocników Administratorów Wydziałowych na UAM znajdziesz poniżej.

https://erasmus.amu.edu.pl/strona-glowna/koordynatorzy-wydzialowi

11
Program Buddy

Program Buddy to program mentoringowy polegający na przydzieleniu
zagranicznemu_ej studentowi_ce opiekuna, który będzie wspierał w
zakresie zasad na uczelni goszczącej, służył dobrą radą lub będzie po
prostu nowym znajomym. Aby dowiedzieć się czy na uczelni goszczącej
taki program jest dostępny, skontaktuj się z tamtejszą sekcją ESN lub
koordynatorem Erasmus+ na uczelni zagranicznej.
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Pro Tipy

weź ze sobą kilka zdjęć paszportowych - mogą być wymagane do
otrzymania legitymacji studenckiej na miejscu, ESNcarda czy biletu
semestralnego
dowiedz się, czy połączenie z Internetem w miejscu Twojego
zakwaterowania jest bezprzewodowe, jeśli nie zaopatrz się w
odpowiedni kabel
ESN Card da ci zniżkę między innymi na 20kg darmowego bagażu w
linii Ryanair
jeśli interesują Cię muzea, sprawdź, czy w któryś dzień wejście nie
jest zupełnie za darmo

jadąc na miejsce, rozważ użycie połączenia kolejowego - dbaj o
środowisko. Dodatkowo, korzystając z ekologicznego transportu w
drodze na wymianę, dostaniesz 50 Euro zwrotu!

sprawdź jaki rodzaj gniazdek jest standardem w twoim kraju
docelowym i w razie potrzeby zaopatrz się w adapter

dokładnie czytaj umowy przed podpisaniem (np. o mieszkanie)

jeśli podpisujesz umowę o mieszkanie na odległość, zapytaj o
wyposażenie - pralka, piekarnik albo nawet okno wcale nie są
oczywistymi przedmiotami w niektórych krajach

pamiętaj, że wynajmując mieszkanie/pokój w akademiku, często
wymagana jest kaucja (zwrotna)

miej zabezpieczenie finansowe

w razie jakichkolwiek pytań, kontaktuj się z lokalną sekcją ESN

stwórz plan miejsc, które chcesz odwiedzić, będąc na Erasmusie zaplanuj wydatki

szukając zakwaterowania kieruj się odległością od centrum/uczelni i
tym samym zaoszczędź na biletach transportu miejskiego!

zrób kopie wszystkich dokumentów i trzymaj je w wersji online; zrób
również kopię wszystkich podpisanych przez uczelnię goszczącą
dokumentów
pamiętaj o wyrobieniu karty EKUZ
zaopatrz się w kartę In case of an emergency lub stwórz ją sam_a i
trzymaj w portfelu - dane takie jak grupa krwi oraz dane kontaktowe
do zaufanej osoby mogą uratować życie
jeśli podczas twojego pobytu za granicą w Polsce będą odbywać się
wybory, zaopatrz się w zaświadczenie o prawie do głosowania Twój głos ma znaczenie!
jeśli musisz wysłać paczkę z zagranicy lub ktoś z Polski chce ci coś
przesłać, skorzystaj z platformy eurosender.com - użyj kodu
ERASMUS20 aby uzyskać 10% zniżki
upewnij się, że Twój dowód osobisty/paszport będzie ważny przez
cały okres trwania wymiany
weź ze sobą pendrive’a
nie odkładaj wypełniania Learning Agreement na ostatnią chwilę - to
jeden z najważniejszych dokumentów, który musi zostać
zaakceptowany przez koordynatora_kę wydziałowego_ą
dowiedz się, czy woda kranowa w Twoim miejscu zamieszkania jest
zdatna do picia - dbaj o planetę, jednocześnie oszczędzając
pieniądze

Przydatne aplikacje

Ryanair, Vueling
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Uber, Bolt, Free
Now, Cabify, mytaxi
Na Erasmusie bywa tak, że czasami
trzeba
zdążyć na samolot nawet kiedy
jest to
teoretycznie niemożliwe, albo prze
dostać się
z zupełnie obcego zakamarku mias
ta do
bezpieczniejszej i znanej nam dzie
lnicy.
Taksówka to wtedy świetny pom
ysł! Warto
mieć wszystkie apki dostępnych
na miejscu
przewoźników, żeby zawsze móc
porównać i
wybrać najkorzystniejszą. Warto
też
wiedzieć, że co kraj to preferencja.
Nie
wszędzie znajdziemy tak wiele Ube
rów co
Boltów, a gdzieniegdzie nie znaj
dziemy ich
wcale, więc pomocne może okaz
ać się Free
Now, mytaxi czy Cabify.

Too good
to go
Czy można jeść smacznie i tanio? Oczy
wiście!
A w dodatku w myśl ZERO WASTE. To
możliwe z aplikacją Too Good To Go,
dzięki
której uratujemy przed zepsuciem zupe
łnie
dobrą żywność, płacąc za nią ułamek
codziennej ceny.

Pepper,
Groupon
Strefy okazji! Pepper, czy też Chollometro
w Hiszpanii albo mydealz w Niemczech,
to coś, co warto przeglądać przed
większymi zakupami albo szukając
prezentów. Dzięki niemu znajdziemy
sklepy z najniższymi cenami - online i
stacjonarne. Groupon przydaje się przy
planowaniu wycieczek - w strefie z
rekreacją i czasem wolnym można
zarezerwować taniej takie przyjemności
jak wejściówki na termy, rejs
katamaranem o zachodzie słońca albo
degustacja win w pobliskiej winnicy.

Glovo
Czy zakupy z dostawą do domu to tylko
rozwiązanie dla leniwych? Skądże! Są wspaniałą i
przydatną opcją, kiedy zaprosisz przyjaciół z
Erasmusa na obiad, ale zapomnisz o ważnym
składniku. Przydają się wtedy, gdy chcesz kupić
ciężkie produkty - np. napoje - ale nie masz
samochodu ani roweru żeby je przywieźć. I
wreszcie, przypominamy sobie o nich, kiedy
lekarz wysyła nas na kwarantannę, a za rogiem
niestety nie mieszka ani mama, ani pomocny
kolega.

Mapy
Google
Z Mapami Google nigdy się nie
zgubisz.
Pokazują drogę dla pieszych, row
erzystów i
kierowców. Wyznaczają, jak doje
chać do
celu komunikacją miejską poka
zując miejsca
przesiadek i czasami nawet ceny
biletów.
Funkcji jest jeszcze mnóstwo,
mniej lub
bardziej przydatnych. Najcieka
wsze to
udostępnianie lokalizacji i zapisyw
anie
pinezek, dzięki którym da się stwo
rzyć
swoją mapę odwiedzonych miej
sc.

WhatsApp
rywa
Chociaż w Polsce zdecydowanie przeg
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popularnością z Messengerem, za grani
atnym
przyd
iej
bardz
jest zdecydowanie
komunikatorem. Umożliwia bezpłatne
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tylko numer adresata. W Hiszpanii,
obecne
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Furgonetka
Studenci Erasmusa dzielą się na dwa typy.
Ci, którzy biorą ze sobą kilka walizek, plecak
i torbę z trudem niosąc je wszystkie na
pokład samolotu, oraz tych, którzy w podró
ż
wybierają się z plecakiem, a cała reszta ich
bagażu dociera kurierem. Wysłanie
własnych przesyłek do siebie samego to
genialna opcja. Zdecydowanie tańsza i
wygodniejsza. Niezależnie czy chodzi o
wysyłkę z Polski czy do Polski warto zrobić
to za pomocą aplikacji Furgonetka, która
pozwala wybrać firmę kurierską z najtańszą
ofertą. Przesyłki mogą być naprawdę duże
i
ważyć nawet ponad 30 kilogramów.

Shazam
Przydaje się na imprezach i integ
racjach! Znasz
to uczucie, kiedy rano wspomina
sz świetną
zabawę i nie możesz przypomnieć
sobie tej
wybranej, wspaniałej nutki, która
porwała Cię
do tańca? Pierwsza zasada Erasmus
a: skanuj
każdą piosenkę, która Ci wpadnie
w ucho, nigdy nie wiadomo kied
y się przyda!

mObywatel

Kiwi, Kayak,
Booking, Trainline
Porównywarki cenowe - bez nich w podróż
ani rusz! Każdą decyzję o rezerwacji hotelu,
zakupie biletów na samolot, wypożyczeniu
auta albo wyborze połączenia kolejowego
warto skonsultować z jedną z powyższych
aplikacji, a najlepiej z kilkoma. Ceny bywają
bardzo zróżnicowane! Warto sprawdzić też
program Genius w aplikacji Booking, który
gwarantuje stałe rabaty i oferuje czasami
cashback.

Ta rządowa aplikacja skupia w
sobie
wygodny dostęp do green pass
, czyli
certyfikatu szczepienia. Za gran
icą, np. we
Włoszech, możemy zostać zapy
tani o ten
dokument nawet wchodząc do
restauracji.
Do aplikacji można dodać też dow
ód
osobisty i prawo jazdy. Dobrze
to zrobić, na
wypadek gdybyśmy zgubili plas
tikowy
odpowiednik.

Revolut, PayPal, Bizum,
Verse, Pumpkin

Tricount
Prosta, ale potężna aplikacja! Służ
y do podziału
kosztów. Jakich kosztów? Każdych!
Dzięki
tricountowi można rozliczać mies
ięczne wydatki
ze współlokatorami, podzielić kosz
ty podczas
piątkowego wyjścia do baru albo
rozliczyć się za
tygodniową wycieczkę. Tricount
dzieli wydatki
automatycznie między wszystkic
h członków
wirtualnego portfela, a jeśli tylko
jest taka
potrzeba, równy podział można
skorygować
według własnych zasad. Apka oblic
za kto wydał
proporcjonalnie mniej i komu pow
inien zwrócić
różnicę.

Aplikacje finansowe to podczas wyjazdu na
Erasmusa must-have. Warto założyć konto
walutowe w polskim banku i zaopatrzyć się
w jego aplikację oraz aplikację
Revolut.Warto porównywać na bieżąco
kursy walut w tych dwóch miejscach i
wymieniać złotówki tam, gdzie korzystniej.
Nie zawsze bowiem Revolut jest tą
najlepszą opcją. To też zabezpieczenie na
wypadek zgubienia karty lub przerwy
technicznej w banku. Kolejne aplikacje do
finansów (PayPal, Verse, Bizum, Pumpkin)
przydają się w zależności od kraju w którym
jesteśmy - np. Bizum w Hiszpanii albo
Pumpkin we Francji. Oczywista korzyść z
posiadania tych aplikacji to uproszczone,
błyskawiczne rozliczenia z przyjaciółmi. A za
dołączenia do aplikacji z polecenia często
oferowane są bonusy (nawet do 20£)!
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Rozliczenie wyjazdu
po powrocie

Po zakończeniu wymiany każda osoba jest zobowiązana do
przedstawienia dokumentów potwierdzających odbycie wymiany na
uczelni zagranicznej. Rozliczenie wyjazdu niezbędne jest do otrzymania
pozostałej części grantu oraz do ewentualnego wyjazdu na kolejną
wymianę Erasmus+.

Co należy załatwić?
Learning Agreement z podpisem koordynatora zagranicznego
- oryginały
Confirmation of Stay z uzupełnionymi datami mobilności oraz
pieczęcią uczelni goszczącej - oryginał
wypełniona oraz zatwierdzona Karta Ekwiwalencji - w celu
przepisania ocen - kopia
wypełniony test językowy OLS
wypełniona ankieta po powrocie (przesłana zostanie na maila
USOS)
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Jak dodatkowo
zaangażować się po
Erasmusie?

Dobrze znamy to uczucie, gdy wspaniała przygoda dobiega końca,
zostawiając w głowie mnóstwo cennych wspomnień. Po powrocie z
wymiany Twoja międzynarodowa przygoda nie musi się jednak kończyć!
Możesz dołączyć do naszego Stowarzyszenia ESN UAM Poznań,
organizując tym samym wydarzenia dla zagranicznych studentów,
szkoląc się, tworząc grafiki - w skrócie: każdy znajdzie u nas coś dla
siebie!
Co semestr nasze Stowarzyszenie organizuje rekrutację na Buddies
(mentorów). To idealna okazja, aby wesprzeć przyjeżdżających do Polski
studentów podczas ich pobytu na wymianie. Śledź nasze Social Media i
zostań Buddy!
Instagram: https://www.instagram.com/esn_uam_poznan/
Facebook: https://www.facebook.com/ESN.UAM.Poznan
www: https://uam.esn.pl/

Pamiętaj także, że Twój kapitał mobilnościowy wynosi 12 miesięcy na
każdy stopień studiów - możesz zacząć planować kolejny wyjazd na
studia lub praktyki!
Twój kapitał mobilnościowy został w całości wykorzystany, nie masz już
statusu studenta lub po prostu nie masz ochoty ponownie wyjeżdżać na
tak długo? Nic straconego, istnieje wiele innych programów
mobilnościowych, o których możesz przeczytać w następnym rozdziale!
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Inne rodzaje
mobilności
Umowy bilateralne
Czym jest wymiana bilateralna?
Jest to wymiana oparta na dwustronnych umowach o współpracy
pomiędzy uczelnią, a zagranicznymi ośrodkami szkolnictwa
wyższego. Taka umowa umożliwia wyjazd na jeden lub dwa
semestry, w celu podjęcia nauki w zagranicznych instytucjach.
UAM ma aktualnie podpisanych około 300 umów bilateralnych
na całym świecie. W bazie znajdują się oferty wyjazdów do
takich państw jak Korea Południowa, Brazylia, RPA, Meksyk,
Rosja ale także europejskie kraje takie jak Hiszpania, Węgry,
Włochy czy Norwegia.

Kto może wyjechać?
Z wymiany mogą skorzystać studenci wszystkich lat i trybów
studiów. Wyjątkiem są studenci 1 roku studiów, którzy mogą
rekrutować się na wymianę, ale tylko jeśli wyjazd będzie miał
miejsce na 2 roku. Specjalne zasady tyczą się również studentów
ostatniego roku studiów, którzy muszą uzyskać zgodę promotora
na wyjazd.

Jakie są wymagania?
Warunkiem
wyjazdu
jest
przede
wszystkim
zaliczenie
poprzedniego semestru (bez warunków, powtarzania roku) oraz
aktywny status studenta zarówno w trakcie rekrutacji jak i
podczas trwania wymiany.

Czy wymiana jest finansowana?
Uczestnicy sami pokrywają koszty związane z pobytem na
zagranicznej
uczelni
(koszty
podróży,
ubezpieczenie,
zakwaterowanie, wyżywienie).
Większość uczelni partnerskich zwalnia studentów z opłaty
czesnego, a niektóre z nich przyznają dodatkowe stypendia lub
zapewniają bezpłatne zakwaterowanie.

Jak się rekrutować?
Aktualne wymiany można znaleźć na stronie
https://amu.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/umowybilateralne/aktualne-oferty-wymiany
Szczegółowe zasady rekrutacji można znaleźć:
https://amu.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/umowybilateralne/zasady-uczestnictwa

Europejski Korpus
Solidarności
Głównym działaniem Korpusu jest praca wolontariacka, ale także staże i
lokalne projekty solidarnościowe. Jest wiele obszarów, na których
możesz sprawdzić swoje umiejętności, są to między innymi:
Środowisko naturalne i ochrona przyrody
Wychowanie fizyczne i sport
Praca z uchodźcami i migrantami
Zapobieganie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków

Jak to działa?
Jest to program dla wszystkich między 18 a 30 rokiem życia, bez
względu na posiadany status studenta_ki.
Możesz wziąć udział tylko w jednym długoterminowym projekcie
wolontariatu (2-12 miesięcy), ale podejmując się udziału w
projekcie krótkoterminowym (max. 2 miesiące) możesz wziąć
również udział w projekcie długoterminowym i na odwrót. Suma
miesięcy jednak musi wynosić 12, czyli można przez maksymalnie
10 miesięcy uczestniczyć w wolontariacie długoterminowym i
maksymalnie 2 miesiące w krótkoterminowym.

Udział w programie jest częściowo finansowany przez EKS:
zapewnia on zakwaterowanie, podróż do miejsca odbywania
praktyk, zapewnia niewielkie kieszonkowe, a także ubezpieczenie
uzupełniające.

Jak dostać się na wolontariat?
Rejestrując się na stronie https://ecas.ec.europa.eu/.
Uzupełniasz swój profil i szukasz interesujących cię projektów.
Później czekasz na kontakt ze strony EKS.

Program MOST

Program MOST to program mobilnościowy, który polega na wymianie
studentów_ek między innymi uczelniami partnerskimi na terenie Polski.
Biorąc w nim udział realizuje się program studiów wraz z wybranymi
zgodnie ze swoimi upodobaniami przedmiotami.

Na stronie http://most.amu.edu.pl opublikowana jest lista wszystkich
uczelni partnerskich, do których możemy wyjechać w ramach programu
m.in. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet
Łódzki

Jakie są warunki uczestnictwa w
programie?
Uczestnikiem może być student_ka po ukończeniu 1
semestru
każdego
szczebla
studiów
(licencjackich,
magisterskich, doktoranckich).
Student/ka wyjeżdża na maksymalnie jeden rok akademicki.
Nie musi jednak całego tego okresu spędzać na jednym
uniwersytecie.
W rankingu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę średnia
ocen z całego toku studiów, osiągnięcia naukowe,
zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności
akademickiej oraz osobista motywacja studenta/ki.
Rekomendowane jest załączenie listu motywacyjnego do
dokumentacji rekrutacyjnej jednak nie jest to obowiązkowe.

Rekrutacja
Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku: od 15
kwietnia do 15 maja na semestr zimowy i cały rok akademicki
oraz od 31 października do 30 listopada na semestr letni.
W ramach rekrutacji należy założyć konto na dedykowanej
stronie, na której mamy możliwość wyboru kierunku oraz
uczelni, której program najbardziej nas interesuje.
Przed wyjazdem na uczelnię przyjmującą w ramach Programu
MOST, student_ka ma obowiązek zawarcia porozumienia o
programie zajęć.

Wymiany
krótkoterminowe
Erasmus+

Wymiany te są przeznaczone dla osób między 18 a 30 rokiem życia. Aby
wziąć w nich udział nie trzeba posiadać statusu studenta. W tego typu
wymianach można brać udział wielokrotnie - nie ma ograniczeń co do
liczby wyjazdów. Wymiany te są głównie realizowane przez organizacje
pozarządowe.

Finansowanie
Organizacja przyjmująca zapewnia darmowe zakwaterowanie,
wyżywienie podstawowe (3 posiłki), zwraca koszty dojazdu na
projekt. Z wyjątkiem czasem spotykanej wymaganej opłaty za
ubezpieczenie, zwykle nie ma żadnej opłaty wpisowej aby wziąć
udział w projekcie.

Gdzie szukać ofert?
Najwięcej ofert można znaleźć na grupach na Facebooku:
PL Youth in Action:
https://www.facebook.com/groups/aktywnipolacy
Youth in Action Poland:
https://www.facebook.com/groups/172490229504409
Youth in Action:
https://www.facebook.com/groups/17997359880
Youth Opportunities PL:
https://www.facebook.com/groups/1450481051668186
Erasmus Plus Projects:
https://www.facebook.com/groups/211479949023086
Erasmus+ Projects:
https://www.facebook.com/groups/285680781582663
Erasmus+ Projects:
https://www.facebook.com/groups/256291431502071
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Przydatne linki
ESN UAM Poznań: https://www.uam.esn.pl/pl
Twitter ESN UAM Poznań: https://twitter.com/esn_uam_poznan
YouTube ESN UAM Poznań:
https://www.youtube.com/channel/UCnwsBomhm-0SPcHmkFQ6Gjg
uczelniana strona Erasmus+: http://erasmus.amu.edu.pl/
https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-studentow/praktyki
portal z praktykami Erasmus+: https://erasmusintern.org/
Europejski Korpus Solidarności: https://eks.org.pl/
Umowy bilateralne: https://amu.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka
ESN Card: https://esncard.org/
Blog Erasmus (PL): https://blogerasmus.pl/
ESN Blog (ENG): https://esn.org/blog/
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami:
https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-studentow/studenci-zniepelnosprawnosciami
Platforma Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/
Portal MSZ - Informacje dla podróżujących:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
Grupa FB “Erasmus Family UAM Poznań”:
https://www.facebook.com/groups/1504460126303807
Grupa FB “Studenckie wyjazdy z Erasmus+”:
https://www.facebook.com/groups/149176352362514

#studentshelpingstudents

