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PROGRAM ERASMUS+ 
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy realizowane 

ze środków UE. Erasmus+ umożliwia różne formy mobilności zagranicznej – od wymiany studenckiej, 

przez praktyki, szkolenia i wolontariat po wyjazdy kadry naukowej i personelu administracyjnego 

uczelni. Niniejsza broszura dotyczy wyłącznie wyjazdów studenckich na wymianę do uczelni 

partnerskich Instytutu Historii UG. Zawiera ona podstawowe informacje przeznaczone dla studentów 

na wszystkich poziomach nauczania (studia 1.,2. i 3. stopnia). 

 

CO MOŻNA ZYSKAĆ? 
 

Semestralny wyjazd za granicę jest znakomitą okazją do: 

• poszerzenia własnej wiedzy i skonfrontowania sposobów jej zdobywania 

• zdobycia doświadczenia i kompetencji w zakresie pracy w środowisku międzynarodowym 

• nawiązania nowych kontaktów, które w przyszłości mogą okazać się przydatne na niwie 

zawodowej  

• wzbogacenia i urozmaicenia CV 

• podniesienia kompetencji językowych 

• przełamania uprzedzeń i obaw związanych z obcą kulturą 

• promocji Polski, Pomorza, Trójmiasta i naszej uczelni za granicą 

 

OD CZEGO ZACZĄĆ? 
Już dziś sprawdź ofertę uczelni, z którymi Instytut Historii podpisał umowy partnerskie (tabelka). Czy 

ta uczelnia, która wydaje Ci się atrakcyjna oferuje kursy, które są zgodne z Twoim programem 

studiów? Czy są adekwatne do Twoich oczekiwań?  

Czy spełniasz kryteria? Czy jesteś studentem IH UG (studiów 1,2 lub 3 stopnia)? Czy znasz język 

wykładowy uczelni, na którą się wybierasz, a j. angielski przynajmniej na poziomie B1? Czy Twoja 

średnia ocen w sem. zimowym 2016/2017 to przynajmniej 3.75? 

Jeśli na wszystkie pytania odpowiadasz „tak”, to śmiało możesz zgłosić swoją kandydaturę. Podjęcie 

decyzji o wyjeździe ułatwić mogą relacje studentów, którzy wrócili z wymiany, które dostępne są na 

stronie WH UG: http://historia.ug.edu.pl/studenci/erasmus_most/wyjazdy_outgoing 

 

 
 



 
WARUNKI REKRUTACJI 
 

Rekrutacja na wyjazdy semestralne w ramach programu Erasmus+ rozpoczyna się każdorazowo na 

początku semestru letniego. Ponieważ rekrutacja odbywa się tylko raz w roku, na wymianę do uczelni 

partnerskich w praktyce mogą wyjechać:  

• studenci drugiego roku studiów licencjackich (do wyboru: semestr zimowy lub letni) 

• studenci trzeciego roku studiów licencjackich (wyłącznie na semestr zimowy) 

• studenci pierwszego roku studiów magisterskich (wyłącznie na semestr letni) 

• studenci drugiego roku studiów magisterskich (wyłącznie na semestr zimowy) 

• doktoranci drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów doktoranckich  (do wyboru) 

UWAGA: Wyjazd do uczelni goszczącej w kraju programu ma służyć realizacji części studiów za 

granicą i nie może zakładać wyłącznie pracy badawczej, kwerendy bibliotecznej czy poszukiwania 

materiałów do pracy dyplomowej lub pisania tej pracy. Działania te mogą jedynie towarzyszyć 

realizacji określonego programu studiów. 

 

Kandydat ubiegający się o wyjazd musi spełnić następujące kryteria: 
 

• znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B1.  

W przypadku gdy uczelnia zagraniczna wymaga znajomości j. angielskiego na poziomie B2 lub 

innego języka wymienionego w umowie konieczne jest spełnienie także tego kryterium (zob. 

listę uczelni partnerskich). W tabeli uczelnie te zaznaczone zostały kolorem pomarańczowym. 
Np. wyjazd do Pragi może zrealizować student, który przedstawi zaświadczenie o znajomości j. 

angielskiego na poziomie B1, ale jednocześnie wymagana będzie języka czeskiego na poziomie B2. 

Wyjechać może także student, który przedstawi wyłącznie zaświadczenie o poziomie znajomości j. 

angielskiego = B2. Do Akwizgranu wyjechać może jedynie osoba, która zna j. angielski ORAZ j. niemiecki 

na poziomie B1 

• średnia ocen z poprzedniego semestru (przynajmniej 3.75) 

 

• uzasadnienie wyboru uczelni, na której kandydat chciałby 

studiować. Uzasadnienie powinno zawierać informacje na temat 

oferty edukacyjnej wybranej uczelni zagranicznej (dostępnych 

kursów) wraz z oceną na ile jest ona adekwatna do programu studiów 

kandydata (ekwiwalenty).  

 

Ostateczna decyzja dotycząca przydzielenia miejsca wyjazdu 

uwarunkowana jest liczbą dostępnych miejsc na uczelniach 

partnerskich i liczbą osób zgłaszających chęć wyjazdu w to miejsce.  

 

 

  



LISTA UCZELNI PARTNERSKICH INSTYTUTU HISTORII UG 
PROGRAM ERASMUS+ 2017/2018 

Uczelnia partnerska  
(KLIKNIJ W HIPERŁĄCZE) 

Wymagana 
znajomość 

języka 

Semestr Poziom 
studiów 

1-lic.; 2-mgr; 3-dr 

Czas 
pobytu  
(miesiąc

e) 
BELGIA: Antwerpia 

� Universiteit Antwerpen  
niderlandzki, B2 

LUB angielski, B2 

zimowy 

LUB letni 

1,2 4.5 

CZECHY: Praga 
� Univerzita Karlova v Praze  

angielski, B2 

LUB czeski B2 

zimowy 

LUB letni 

1,2 4.5 

CZECHY: Ostrawa 
� Ostravská Univerzita v Ostravé  

niemiecki, B1 

LUB angielski, B1 

LUB czeski 

zimowy 

LUB letni 

1,2 4.5 

CZECHY: Opawa  
� Slezska  Univerzita v Opave 

angielski, B1 

LUB czeski 

zimowy 

LUB letni 

1,2 5 

LITWA: Wilno  
� Vilniaus Universitetas 

angielski, B1 

LUB litewski B1 

zimowy 

LUB letni 

1,2 4.5 

ŁOTWA: Ryga  
� Latvijas Universitate  

łotewski, B1 

LUB angielski B1 

zimowy  

LUB letni 

1,2 6 

MACEDONIA: Skopje 
� Univerzitet Sv. Kiril i Metodij 

macedoński, B1 

LUB angielski, B1 

zimowy 

LUB letni 

1,2 4.5 

NIEMCY: Akwizgran 
� RWTH Aachen University  

 

niemiecki, B1 

zimowy* 1,2,3 4.5 

NIEMCY: Chemnitz 
� Technische Universität Chemnitz 

niemiecki, B1 

LUB angielski, B1 

zimowy* 1,2 4.5 

NIEMCY: Düsseldorf 
� Heinrich-Heine Universität Düsseldorf 

niemiecki, B1 

LUB angielski, B1 

zimowy* 1,2 4.5 

NIEMCY: Greifswald 
� Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

niemiecki, B1 

LUB angielski, B1 

zimowy* 1,2 4.5 

NIEMCY: Hamburg 
� Universität Hamburg 

niemiecki, B1 

LUB angielski, B1 

zimowy* 1,2 4.5 

NIEMCY: Kassel 
� Universität Kassel 

niemiecki, B1 

LUB angielski, B1 

zimowy* 1,2,3 4.5 

NIEMCY: Münster 
� Westfälische Wilhelms-Universität 

Münster 

 

niemiecki, B1 

 

zimowy* 1,2,3 4.5 

NIEMCY: Osnabrück 
� Universität Osnabrück 

niemiecki, B1 

LUB angielski, B1 

zimowy* 1,2 4.5 

 

NIEMCY: Tybinga 
� Eberhard Karls Universität Tübingen 

 

niemiecki, B1 

zimowy* 1,2,3 6 

NIEMCY: Würzburg 
� Julius-Maximilians-Universität Würzburg  

niemiecki, B1 

LUB angielski, B1 

zimowy* 1,2  5 

RUMUNIA: Bukareszt 
� Universitatea Din Bucuresti 

angielski, B1 

LUB rumuński, B1 

zimowy/letni 1,2 4.5 

SŁOWENIA: Koper 
� Univerza na Primorskem 

słoweński, B1 

LUB angielski, B1 

zimowy/letni 1,2 4.5 

WĘGRY: Budapeszt 
� Közép-európai Egyetem 

angielski C1/C2 zimowy/letni 1:tylko III rok 

2,3 

5 

WĘGRY: Debreczyn 
� Debreceni Egyetem 

angielski B2, 

LUB węgierski B1 

zimowy/letni 1,2 4.5 

WŁOCHY: Udine 
� Università degli studi di  Udine 

angielski B1, 

LUB włoski B1 

zimowy/letni 1,2,3 4.5 

*z możliwością przedłużenia pobytu na kolejny semestr dostępną wyłącznie dla studentów drugiego roku studiów I st. 



PROCEDURA „KROK PO KROKU”  
 

Termin zgłoszeń na wyjazdy w roku akademickimi 2017/2018: 
3 marca 2017r. 

Do zgłoszenia, które stanowi wypełniony i podpisany „formularz stypendysty” (A) (wzór dostępny na 

stronie WH UG) należy dołączyć: 

�  Samodzielnie przygotowane podanie (B) zawierające: 

o Informacje o kierunku i roku studiów, dane  kontaktowe (w tym e-mail i tel.); 

o Uzasadnienie dokonanego wyboru uczelni, najlepiej ze wskazaniem konkretnych kursów 

zgodnych z programem studiów. W podaniu należy także ująć dwa alternatywne wybory 

uczelni, do których kandydat chciałby pojechać w przypadku gdy pierwszy wybór nie 

byłby dostępny. 

o Odpowiedź na pytanie: Czy jest Pan/Pani zainteresowana udziałem w intensywnym 

kursie języka angielskiego, który zostałby zorganizowany specjalnie dla osób 

wyjeżdżających na wymianę w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2017 r.? 

�  Dokument potwierdzający znajomość j. angielskiego (C) na poziomie co najmniej B1 

(Certyfikat wydany przez uprawnioną instytucję, bądź zaświadczenie wydane przez 

wykładowcę SJO UG). 

�  Zaświadczenie z Dziekanatu (D) poświadczające uzyskaną w poprzednim semestrze średnią 

ocen.  

�  W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne należy również dołączyć zaświadczenie z 

Dziekanatu (E) potwierdzające fakt przyznania świadczenia ze środków Funduszu Pomocy 

Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. 

Powyższe dokumenty (A-D, E) należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii do dn. 3 marca 2017, 

do godz. 15:00. 

Dokonując naboru komisja rekrutacyjna weźmie pod uwagę w równym stopniu: podanie, średnią 

ocen i stopień znajomości adekwatnego języka obcego. Te kryteria zostaną także wzięte pod 

uwagę przy tworzeniu listy rankingowej w oparciu o którą przydzielone zostaną miejsca na 

konkretnych uczelniach. Wyniki naboru zostaną przesłane wszystkim kandydatom pocztą 

elektroniczną w dniu 10 marca 2017r. Decyzje komisji są ostateczne. 

Przygotowania do wyjazdu 

Pod kierunkiem Koordynatora IH UG osoby wyjeżdżające przygotowują Learning Agreement. Biuro 

Programu Erasmus+ UG wysyła zgłoszenia do uczelni partnerskich, organizuje obowiązkowe spotkania 

informacyjne dla studentów i przygotowuje umowy stypendysty. Wyjeżdżający student samodzielnie 

przesyła materiały i informacje, o które poprosi go uczelnia partnerska (najczęściej przez e-mail). 

Samodzielnie organizuje podróż i przez cały czas przygotowań i trwania wymiany pozostaje w 

kontakcie z biurem Erasmus+ na uczelni partnerskiej. 

� Polecana strona: 

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-

2020/wyjazdy_studentow_na_studia/zasady_realizacji_mobilnosci_erasmusstudia/zasady_ogo

lne_2017-2018  



 

Organizacja pobytu na miejscu 
 

Studenci sami organizują sobie podróż do uczelni partnerskiej. W tabeli zawierającej nazwy uczelni 

partnerskich umieszczono linki, które przenoszą do stron dedykowanych studentom 

przyjeżdżającym na wymianę (CTRL + kliknięcie śledzi łącze). Znajdują się tam  informacje dot. 

domów studenckich, ubezpieczenia, oferty dydaktycznej uczelni zagranicznej itd. Warto pamiętać, 

że po przejściu rekrutacji i zgłoszeniu kandydatów do uczelni partnerskich przez UG, student już 

dalej sam kontaktuje się z uczelnią, na którą się wybiera. Najczęściej uczelnia zagraniczna wysyła 

naszym studentom specjalne kwestionariusze, które od razu zawierają informacje dot. 

zakwaterowania. Student może też zamieszkać w wybranym przez siebie miejscu poza kampusem. 

Każda osoba wyjeżdżająca na wymianę jest zobowiązana do wyrobienia karty EKUZ 

potwierdzającej fakt ubezpieczenia zdrowotnego na terenie UE. Program Erasmus+ nie ogranicza 

możliwości podróżowania w czasie pobytu na zagranicznej uczelni. Należy jednak pamiętać, że 

udział w zajęciach jest obowiązkowy, a brak dostatecznej liczby punktów na koniec wymiany 

(niezrealizowanie Learning Agreement) może skutkować przykrymi konsekwencjami takimi jak np. 

brak zaliczenia semestru i konieczność zwracania stypendium. 
 

Uzyskanie zaliczenia po powrocie 

� Najważniejszym dokumentem, którym posługuje się uczestnik wymiany jest Learning Agreement 

(dalej: LA). Uzgadniany indywidualnie przez każdego studenta zawiera on dane dotyczące 

programu edukacyjnego realizowanego za granicą i warunki jego rozliczenia po powrocie. 

� W trakcie wymiany student jest zobowiązany zebrać 30 punktów ECTS. Student sam wybiera 

przedmioty  oferty uczelni partnerskiej mając na uwadze program zajęć na uczelni macierzystej. 

Swoje propozycje konsultuje z Koordynatorem wymiany w IH UG przygotowując tzw. tabelę 

ekwiwalentów. Znajdują się w niej przedmioty, które student miałby realizować zgodnie z 

programem na UG (wraz z liczbą ECTS) oraz przedmioty, które student planuje zrealizować za 

granicą i rozliczyć po powrocie jako ekwiwalenty kursów przypisanych mu na UG. Warto pamiętać, 

że niektóre przedmioty można zaliczyć tzw. awansem, tj. realizując za granicą kurs z kolejnego 

semestru. 

� Po zakończeniu wymiany każdy student otrzymuje wykaz uzyskanych za granicą ocen wydawany 

przez uczelnię partnerską (Transcript of Records). W oparciu o niego następuje rozliczenie pobytu 

na UG. W każdym przypadku niezbędne jest także zebranie sylabusów z przedmiotów 

realizowanych na uczelni zagranicznej. Stanowią one podstawę do elastycznego rozliczania 

przedmiotów na UG w oparciu o zbieżne efekty kształcenia, treści programowe, formę i wymiar 

zajęć, liczbę punktów ECTS. Podstawą rozliczenia nie jest więc znalezienie identycznego 

przedmiotu na uczelni partnerskiej, ale dobranie przedmiotów, które spełniają te same kryteria co 

zajęcia figurujące w siatce IH UG. Rozliczenia pobytu dokonuje Koordynator wymiany, by 

następnie przekazać je do weryfikacji i ostatecznej decyzji Prodziekanowi ds. Studenckich. 

� Jeśli studentowi nie uda się zgromadzić 30 punktów ECTS, a taka liczba widnieje na jego LA to 

różnicę (wynoszącą nie więcej niż 5 ECTS) może nadrobić w ciągu kolejnego semestru. Regulamin 

studiów przewiduje możliwość uzyskania przez studenta indywidualnego planu studiów w 

przypadku konieczności zaliczenia dodatkowych przedmiotów po powrocie z wymiany. W 

przypadku zaliczenia za granicą większej liczby godzin, niż wymaga zaakceptowany LA, nadwyżka 

może być odliczana od zajęć fakultatywnych wyższego semestru, bądź ujęta w suplemencie do 

dyplomu.  



 
STYPENDIUM i STYPENDIUM SOCJALNE 
Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, do którego ma miejsce wyjazd. Stawki dla 

poszczególnych krajów w 2017/2018 wynoszą od 350 do 500 euro. Spośród umów IH UG w grupie 

pierwszej (500€/m-c) znajdują się tylko Włochy, w grupie drugiej (450€/m-c) znajdują się: Belgia, 

Czechy, Niemcy i Słowenia, zaś w grupie trzeciej (350€/m-c): Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia i 

Węgry.  

Studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne na UG mają możliwość starania się o miesięczny 

dodatek socjalny przyznawany na czas pobytu na uczelni zagranicznej. W roku akademickim 

2017/2018 wynosi on: 3015 zł (grupa pierwsza), 2799 zł (grupa druga), 2369 zł (grupa trzecia). W 

przypadku ubiegania się o stypendium socjalne do aplikacji należy dołączyć zaświadczenie z 

Dziekanatu potwierdzające otrzymywanie świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla 

Studentów i Doktorantów UG. 

Studenci, którzy w roku/semestrze poprzedzającym wyjazd wypracowały sobie stypendium 

naukowe będą je otrzymywały w trakcie pobytu za granicą (nie tracą nabytego prawa). Dalsze, 

szczegółowe informacje dot. finansów znajdują się na stronie uczelnianego biura programu Erasmus+: 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-

2020/wyjazdy_studentow_na_studia/zasady_realizacji_mobilnosci_erasmusstudia/zasady_ogolne_2017-2018   

 

KURSY DODATKOWE 
Językiem programu Erasmus+ jest j. angielski. Nie oznacza to jednak, że studenci wyjeżdżający za granicę nie 

mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w innych językach, np. w j. niemieckim, czy brać udziału w 

kursach językowych organizowanych przez uczelnie partnerskie. Należy jednak pamiętać, że Erasmus+ nie jest 

programem wymiany służącej nauce języka. Stąd też kursy językowe nie mogą stanowić dominującej części w 

programie edukacyjnym, a jedynie jej uzupełnienie i to uzasadnione siatką zajęć (lektoraty na UG). Wybierane 

przez studenta kursy powinny być przede wszystkim zgodne z kierunkiem i planem studiów. 

Studenci IH UG, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje językowe przed wyjazdem na wymianę w roku 

akademickim 2017/2018 będą mieli taką możliwość w semestrze letnim (2017 r.) W przypadku zebrania 

wystarczającej liczby chętnych IH UG planuje uruchomienie kursu językowego dla osób zakwalifikowanych do 

wyjazdu (2xw tygodniu, j. angielski, zakres: z poziomu B1 do B2). 

KTO KOORYDNUJE WYMIANĘ W IH UG? 
Osobą, do której należy się zwracać z pytaniami jest Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie 

Historii: Dr Anna Mazurkiewicz (pok. 2.8), w godzinach konsultacji (piątki 8:00-9:30), bądź przez e-

mail (anna.a.mazurkiewicz@ug.edu.pl). Kontakt z koordynatorem jest niezbędny zarówno na etapie 

składania wniosku o wyjazd (konsultacje), przygotowań do wyjazdu (Learning Agreement), w trakcie 

pobytu za granicą (zmiany LA) i po powrocie (rozliczenie programu). Przed wysłaniem maila z 

pytaniem dot. programu warto jednak zapoznać się z materiałami umieszczonymi na stronie 

programu Erasmus+ (uczelnianej i wydziałowej). 

Każda osoba wyjeżdżająca na wymianę będzie także gościem Biura Wymiany Zagranicznej 

Studentów. Biuro to mieści się na II piętrze w nowym budynku Rektoratu przy ul. Bażyńskiego 8 

(pokoje: 201–203). Tel.: +48 58 5232442.  

 


