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Co oferuje

program?

Wyjazdy na STUDIA do zagranicznej uczelni

współpracującej z PŚk: pobyt od 3 do 12 miesięcy,

Wyjazdy na PRAKTYKĘ do instytucji/firmy za granicą:

pobyt od 2 do 12 miesięcy, 

Bezpłatne dokształcenie językowe, kursy językowe online,

Stypendium dofinansowujące koszty pobytu i podróży,

Wsparcie finansowe na wyjazdy dla studentów 

      w trudnej sytuacji socjalnej i studentów      

      niepełnosprawnych z funduszy PO WER. 



Ile razy

można

wyjechać?

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia

i praktykę więcej niż jeden raz, na okres

nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym z trzech

stopni studiów, niezależnie od typu i liczby okresów

mobilności.  



Dokąd można

wyjechać na

studia ?

Austrii, Bułgarii, Chorwacji

Czechach, Francji, Grecji

Hiszpanii, Holandii, Irlandii

Litwie, Łotwie, Macedonii

Niemczech, Norwegii, Portugalii

Rumunii, Słowacji, Słowenii

Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoszech

Wyjazd na STUDIA do zagranicznej uczelni

współpracującej z PŚk w ramach programu Erasmus +:

Studenci poszczególnych Wydziałów PŚk mogą wybrać

studia m.in. w:

  

Więcej informacji na: 
http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/uczelnie-partnerskie/

http://erasmus.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/03/11.03.2021-wykaz-erasmus-akt-11032021.xlsx
http://erasmus.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/03/11.03.2021-wykaz-erasmus-akt-11032021.xlsx
http://erasmus.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/03/11.03.2021-wykaz-erasmus-akt-11032021.xlsx


Stawki dofinansowania

Wyjazdy dla studentów na STUDIA w programie Erasmus +



Stawki dofinansowania

Wyjazdy dla studentów na PRAKTYKĘ w programie Erasmus +



Stawki dofinansowania

Wyjazdy dla studentów w trudnej sytuacji materialnej na STUDIA lub PRAKTYKĘ 
w programie Erasmus + z funduszy PO WER (w PLN) 



1 3
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być studentem PŚk studiów

stacjonarnych lub niestacjonarnych

być w momencie wyjazdu studentem

co najmniej drugiego roku studiów

pierwszego stopnia;w przypadku

studentów pierwszego roku studiów

drugiego stopnia możliwy jest wyjazd

od drugiego semestru
w czasie całego pobytu w uczelni

przyjmującej musi być zarejestrowany

jako student studiów pierwszego

stopnia lub drugiego stopnia lub jako

słuchacz studiów doktoranckich lub

uczestnik Szkoły Doktorskiej w PŚk 

nie może przebywać w trakcie

stypendium na urlopie dziekańskim,

ani być urlopowany

Jakie  warunki  należy
spełnić?
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Student powinien mieć zaliczony ostatni

semestr bez braków w zaliczeniach,

średnia ocen co najmniej 3.5! 

Wyjazd do Uczelni Partnerskiej, z którą PŚk ma podpisaną umowę

bilateralną i realizowanie programu zgodnego z kierunkiem studiów  

Komunikatywna znajomość języka obcego,

umożliwiająca udział w zajęciach 

i praktykach 

Kryteria  rekrutacji



  I ETAP ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO NA WYJAZD:

Do 12.04.2021 wypełnij formularz online: ⇒kwestionariusz aplikacyjny on-line (STUDIA)

Złóż wypełniony i podpisany kwestionariusz ⇒  kwestionariusz uczelniany (.DOC)  W

DRKNiWM (bud. C 4.09, 4.20)

Jeżeli masz prawo do pobierania stypendium socjalnego dostarcz również kopię decyzji 

Wybierz uczelnię, w której chcesz realizować semestr studiów (lista dostępna tutaj) ⇒ Uczelnie

partnerskie

Zajrzyj na stronę uczelni, znajdź oferowany katalog przedmiotów, sprawdź terminy nominacji

Przygotuj ⇒Kartę zaliczeń i Learning Agreement z komentarzem do learning agreement

Ważne: karta zaliczeń i Learning Agreement – oba dokumenty muszą być zaakceptowane

trójstronnie (student, uczelnia wysyłająca, uczelnia przyjmująca) przed rozpoczęciem

mobilności.

Dokumenty należy składać u Koordynatorów wydziałowych ds. programu Erasmus+ lub

ewentualnie w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej pok. 4.09,4.20 C 

         o przyznaniu prawa do stypendium socjalnego na okres semestru zimowego roku akademickiego      

2020/21

             i aplikacji przeanalizuj i ustal program studiów realizowanych zagranicą

 .           w konsultacji z koordynatorem wydziałowym⇒ Koordynatorzy  

     (po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem wydziałowym)

Procedura

aplikacji 

Szczegółowe informacje na  http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/

https://forms.gle/9opfK4AehrqWTzQv8
http://erasmus.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/03/K-W-E-S-T-I-O-N-A-R-I-U-S-Z-studia-2021-22-1.docx
http://erasmus.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/03/K-W-E-S-T-I-O-N-A-R-I-U-S-Z-studia-2021-22-1.docx
http://erasmus.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/03/K-W-E-S-T-I-O-N-A-R-I-U-S-Z-studia-2021-22-1.docx
http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/uczelnie-partnerskie/
https://international.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2020/04/karta-zalicze%C5%84.docx
https://international.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2020/04/karta-zalicze%C5%84.docx
https://international.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2019/03/LA_II-6-annex-he-he-intl-lafs-form-2018.docx
https://international.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2020/04/karta-zalicze%C5%84.docx
https://international.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2020/04/karta-zalicze%C5%84.docx
https://international.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2019/03/LA_II-6-annex-he-he-intl-lafs-form-2018.docx
https://international.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2019/03/wskaz%C3%B3wki-LA_II-6-annex-he-he-intl-lafs-guidelines-2018.docx
http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/koordynatorzy/
http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/
http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/
http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/


  I ETAP ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO NA PRAKTYKĘ

Wypełnij formularz online ⇒ kwestionariusz aplikacyjny (PRAKTYKA)

Złóż wypełniony i podpisany kwestionariusz  uczelniany (.DOC) W DRKNiWM (bud. C 4.09, 4.20)

Jeżeli masz prawo do pobierania stypendium socjalnego dostarcz również kopię decyzji 

Projekt Learning Agreement for Traineeship z komentarzem do Training Agreement –

opracowywane w uzgodnieniu z koordynatorem po otrzymaniu informacji o kwalifikacji; oba

dokumenty muszą być zaakceptowane przed rozpoczęciem mobilności.

       o przyznaniu prawa do stypendium socjalnego na okres semestru zimowego roku  akademickiego

2020/21

Procedura

aplikacji 

Szczegółowe informacje na  http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/

https://forms.gle/6SRCgFcaMiGME4p4A
http://erasmus.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/03/K-W-E-S-T-I-O-N-A-R-I-U-S-Z-studia-2020_21-10-1.docx
http://erasmus.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/03/K-W-E-S-T-I-O-N-A-R-I-U-S-Z-studia-2020_21-10-1.docx
http://erasmus.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/03/K-W-E-S-T-I-O-N-A-R-I-U-S-Z-studia-2020_21-10-1.docx
http://erasmus.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/03/K-W-E-S-T-I-O-N-A-R-I-U-S-Z-studia-2020_21-10-1.docx
https://international.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2019/03/LA_traineeship_II-6-annex-he-ka103-laft-form-2018.docx
https://international.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2019/03/LA_traineeship_II-6-annex-he-ka103-laft-form-2018.docx
https://international.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2019/03/wskaz%C3%B3wki-LA-traineeship_II-6-annex-he-ka103-laft-guidelines-2018.docx
http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/koordynatorzy/
http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/
http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/
http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/


Termin przyjmowania aplikacji na wyjazdy w roku 2021/22:

na STUDIA do 12.04.2021r.

na PRAKTYKI: cały rok! Nabór na praktykę ciągły lub do

wykorzystania miejsc.

Terminy 

Szczegółowe informacje na  http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/

http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/
http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/
http://erasmus.tu.kielce.pl/witamy/jak-aplikowac/


Kontakt

Telefon
+41 3424 135, +41 3424 789,

+41 3424 773  

Email
erasmus@tu.kielce.pl

DRKNiWM

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

7

25-314 Kielce 

Pokój 4.09, 4.20 Budynek C


