
Często zadawane pytania - Erasmus Studia 

1. Kto może skorzystać z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus? 

W rekrutacji do programu Erasmus mogą uczestniczy studenci, którzy: 

• zaliczyli przynajmniej jeden semestr studiów (wyjazd nastąpi dopiero po zaliczeniu 
całego roku) 

• będą studentami Wyższej Szkoły Bankowej w przynajmniej jeden semestr po 
powrocie ze studiów zagranicznych 

• osiągną odpowiednie wyniki na liście rankingowej w trakcie postępowania 
kwalifikacyjnego. 

2. Czy studenci studiów zaocznych mogą ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa? 

Oczywiście. Nie ma żadnych różnic w rekrutacji, czy zasadach wyjazdu studentów studiów 
dziennych, czy zaocznych. 

3. Jakie są możliwości dla studentów niepełnosprawnych? 

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd na praktykę Erasmusa na tych samych 
zasadach, co pozostali studenci. 

4. Czy mogę wyjechać na Erasmusa na I roku studiów? 

Nie. Żeby skorzystać z wyjazdu na studia w ramach programu musisz mieć zaliczone co 
najmniej 60 ECTS. 

5. Na jak długo mogę wyjechać? 

Czas wyjazdu zagranicę w ramach Programu ERASMUS+ wynosi jeden lub dwa semestry 
akademickie. 

6. Czy można wyjechać na Erasmusa na ostatnim semestrze studiów? 

Nie. Tylko w wyjątkowych przypadkach Dziekan może wydać zgodę na taki wyjazd. 

7. Czy można wyjechać na Erasmusa na studia 2 razy? 

Tak. Można wyjechać na studia dwa razy - raz na studiach licancjackich, i raz na studiach 
magisterskich. 

8. Kiedy odbywa się rekrutacja? 

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku – w marcu (wyjazd w semestrze letnim, bądź 
zimowym kolejnego roku akademickiego) oraz w październiku (wyjazd w semestrze letnim 



bieżącego roku akademickiego). Informacje na temat najbliższej rekrutacji znajdziesz w 
Extranecie, lub uzyskasz w Dziale Współpracy z Zagranicą. 

9. Jakie są etapy rekrutacji? 

Zobacz jak wygląda procedura rekrutacyjna. 

10. Jakie dokumenty należy przygotować przed wyjazdem? 

Szczegółową listę dokumentów oraz objaśnienia, jak je wypełnić znajdziesz w broszurze 
„Pierwsza pomoc dla studenta zakwalifikowanego do wyjazdu w ramach programu 
Erasmus”. 

11. Czy Dział Współpracy z Zagranicą zorganizuje mi podróż i zakwaterowanie w kraju 
goszczącym? 

Nie. To do Ciebie należy wypełnienie odpowiedniego formularza (Accommodation Form) w 
przypadku, jeśli uczelnia proponuje Ci akademik. Jeśli nie, skontaktuj się ze studentami, 
którzy byli w uczelni partnerskiej przed Tobą (Dział Współpracy z Zagranicą przekaże Tobie 
adres mailowy), napisz do koordynatora w uczelni partnerskiej itp. Możesz także skorzystać 
ze stron takich jak np. Student Housing Website Casaswap www.casaswap.com. 

12. Czy można studiować języki obce w uczelni zagranicznej? 

Możesz uczestniczyć w zajęciach językowych w uczelni partnerskiej. Pamiętaj, jednak, że 
ECTS uzyskane za te kursy nie zostaną zaliczone przez Dziekana do wymaganych 30 ECTS. 

13. Od czego zależy wysokość stypendium Erasmusa? 

Wysokość stypendiów ustalana jest zgodnie z wymogami Narodowej Agencji Programu 
Erasmus+ w zakresie limitów odnoszących się do wypłat stypendiów dla studentów. 
Wysokość stypendium zależy od tego, w której grupie krajów znajduje się uczelnia 
partnerska. 

W roku akademickim 2017/18 wysokość stypendiów została ustalona na następującym 
poziomie: 

I grupa - 500 EURO 

 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka 
Brytania 

 
II grupa - 450 EURO   

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,  Malta, Niemcy, Portugalia, 
Włochy 
 

https://www.wsb.pl/poznan/node/460
https://www.wsb.pl/poznan/node/646
https://intranet.wsb.pl/poznan/sites/wsb.pl.poznan/files/default_images/wsplpraca_z_zagranica/erasmus_pierwsza_pomoc_dla_studenta.pdf
https://intranet.wsb.pl/poznan/sites/wsb.pl.poznan/files/default_images/wsplpraca_z_zagranica/erasmus_pierwsza_pomoc_dla_studenta.pdf
https://www.wsb.pl/poznan/node/460
http://www.casaswap.com/


 
III grupa - 400 EURO   

Bułgaria,  Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM-  była Republika Jugosławii Macedonia, Litwa, 
Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 

14. Czy studenci niepełnosprawnie mogą się ubiegać o dodatkowe fundusze na wyjazd? 

Tak. Studenci z orzeczonym niewielkim stopniem niepełnosprawności mogą się starać o 
przyznanie wyższego stypendium na wyjazd w WSB Poznań. 

Studenci z dużym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w 
ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu 
programu Erasmusa. O przyznaniu tego typu dofinansowania decyduje Narodowa Agencja, 
ale należy się o nie starać poprzez własną uczelnię. Student ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności może otrzymać dodatkowe fundusze na wyjazd przeznaczone na 
pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami podczas podróży i 
pobytu w instytucji zagranicznej. 

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla 
niepełnosprawnych studentów Erasmusa uzyskasz w Dziale Współpracy z Zagranicą. 

15. Jakie mam prawa i obowiązki jako student Erasmusa? 

Twoje prawa i obowiązki opisane są w Karcie Studenta Erasmus. 

16. Gdzie szukać informacji o uczelniach zagranicznych? 

Informacje o uczelniach partnerskich dostępne są na ich stronach internetowych. 

17. Po przyjeździe na uczelnię partnerską okazuje się, że kurs zawarty w Learning 
Agreement nie odbędzie się/ nie mogę w nim uczestniczyć, co mogę zrobić? 

Każdy stypendysta ma miesiąc na dokonanie ewentualnych zmian w Learning Agreement. 

 

https://www.wsb.pl/poznan/node/460
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