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ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW VIAMODA SZKOŁY WYŻSZEJ 
NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

 

 

Podstawowe informacje dotyczące wyjazdów na część studiów 

1. Podstawowym celem wyjazdu studenta jest zrealizowanie części studiów w uczelni partnerskiej; 
podczas pobytu za granicą student nie traci praw studenta VIAMODA Szkoły Wyższej. 

2. Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie mogą wyjechać do tych uczelni, z którymi 
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie podpisała stosowne umowy o wymianie w ramach 
programu Erasmus+. 

3. Uczelnie, do których są możliwe wyjazdy studentów na studia w programie Erasmus+ oraz liczba 
miejsc corocznie podawane są do wiadomości studentów przez Biuro Współpracy z Zagranicą.  

4. Studenci, którzy przejdą pomyślnie proces kwalifikacyjny, otrzymują stypendium Erasmus+ i są 
zwolnieni z opłat w uczelni zagranicznej (wpisowe, czesne). Uczelnia przyjmująca może pobierać 
pewne opłaty standardowo pobierane od wszystkich studiujących, np. za wydanie legitymacji itp. 

5. W okresie realizacji studiów w uczelni zagranicznej student opłaca czesne w VIAMODA Szkole 
Wyższej.   

6. Łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach  
w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+  (tzw. „kapitał mobilności”), nie może przekroczyć  
12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów.    

7. Minimalny okres studiowania za granicą to 3 miesiące, maksymalny – jeden rok (12 miesięcy). 

8. Stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim danego roku akademickiego, nie może być 
kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku akademickiego. 

9. VIAMODA Szkoła Wyższa uznaje okres studiów za granicą w oparciu o Europejski System Transferu 
Punktów (European Credit Transfer System – ECTS). 

10. VIAMODA Szkoła Wyższa uznaje okres studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za 
równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej, jeśli dany student zrealizował uzgodniony 
przed wyjazdem program studiów – Learning Agrement i uzyskał 30 punktów ECTS w semestrze.  
W przypadku nieuzyskania 30 punktów ECTS student jest zobowiązany po powrocie ze stypendium 
uzupełnić program studiów w uczelni macierzystej. 

11. Student jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich punktów umowy, jaką zawarł przed wyjazdem 
z uczelnią macierzystą (m.in. po powrocie należy przedstawić wykaz zaliczeń w czasie studiów 
zagranicznych – Transcript of Records oraz dokument potwierdzający dokładny okres pobytu – 
Confirmation of Attendance). 

12. W przypadku wystąpienia zmian w porozumieniu o programie studiów należy je wprowadzić  
w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia semestru; zmiany muszą mieć formę pisemną i być 
zaakceptowane przez Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+. 

13. VIAMODA Szkoła Wyższa zalicza okres studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej po 
przeanalizowaniu wykazu zaliczeń (Transcript of Records) i przepisaniu ocen wg skali ocen 
stosowanej w uczelni macierzystej zgodnie z zasadami systemu ECTS; elementem rozliczenia jest 
również ankieta stypendysty. 
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14. Student, który zadeklarował chęć odbycia studiów w uczelni partnerskiej w semestrze zimowym, 
powinien zamknąć sesję letnią przed wyjazdem i uzyskać wpis na kolejny rok (semestr) studiów; 
student który zadeklarował chęć odbycia studiów w uczelni partnerskiej w semestrze letnim 
powinien zamknąć sesję zimową przed wyjazdem i uzyskać wpis na kolejny (letni) semestr studiów.  

15. Student jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnionego na podstawie 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.  

 

Wysokość stypendium 

1. Stypendium Erasmus+, przyznawane studentowi wyjeżdżającemu na okres studiów do uczelni 
partnerskiej, jest z założenia dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za 
granicą. Kwota grantu zależy od puli środków, jakie uczelnia otrzymała z Narodowej Agencji 
Programu Erasmus+ na dany rok akademicki. Dokładne wysokości stawek stypendiów ustala Polska 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+.  

2. Stypendium jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

3. Student posiadający prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymuje zarówno „wsparcie 
indywidualne", jak i „dodatek socjalny” z projektu „Zagraniczna mobilność studentów 
niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

4. Student niepełnosprawny otrzymuje zarówno „wsparcie indywidualne", jak i dodatkowe środki 
przyznane w związku z niepełnosprawnością z projektu „Zagraniczna mobilność studentów 
niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

5. Student otrzymuje stypendium w wysokości 90% przyznanej kwoty po podpisaniu umowy  
z VIAMODA Szkołą Wyższą. 

6. Po złożeniu przez studenta raportu z wyjazdu (ankiety stypendysty) w systemie on-line (on-line EU 
survey), dostarczeniu wykazu zaliczeń (Transcript of Records) oraz dokumentu potwierdzającego 
dokładny okres pobytu  (Confirmation of Attendance) jest ustalana i wypłacana ostateczna 
wysokość stypendium (z dokładnością do jednego dnia pobytu na stypendium). 

 

Warunki uczestnictwa w wymianie studentów 

Do wyjazdów do uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są tylko i wyłącznie 
studenci VIAMODA Szkoły Wyższej (stacjonarni i niestacjonarni), którzy spełniają następujące warunki: 

1) w momencie wyjazdu są studentami co najmniej drugiego roku studiów, 

2) nie mogą przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, 

3) osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, posiadają bardzo dobrą znajomość języka, w którym 
będą się odbywały zajęcia w uczelni przyjmującej, aktywnie uczestniczą w życiu uczelni.  
 

Kryteria kwalifikacji studentów 

1. Kwalifikacji studentów dokonuje Komisja złożona z Prorektora ds. dydaktycznych, Uczelnianego 
Koordynatora programu Erasmus+ oraz Sekretarza komisji. W procesie rekrutacji studenci chętni do 
wyjazdu do uczelni zagranicznej mogą otrzymać maksymalnie 100 punktów.  

2. Do wyjazdu na studia, w ramach posiadanych miejsc, kwalifikowani są studenci, którzy uzyskają 
najwyższą liczbę punktów. 

3. Podstawowe kryteria, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji kandydatów: 
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1) średnia ocen z poprzednich lat studiów (min. 4,0; w wyjątkowych przypadkach pod uwagę mogą 
być brane również osoby z niższą średnią); za średnią kandydat może otrzymać do 50 punktów; 

2) portfolio – kandydaci mogą otrzymać do 30 punktów; 

3) aktywność studencka (w tym działalność na rzecz uczelni) – kandydaci mogą otrzymać do  
20 punktów. 

4. Po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd na studia w uczelni zagranicznej VIAMODA Szkoła Wyższa 
rekomenduje danego studenta do właściwej uczelni zagranicznej zgodnie z umową o współpracy. 

5. Po otrzymaniu potwierdzenia z uczelni zagranicznej student podpisuje umowę z VIAMODA Szkołą 
Wyższą i wyjeżdża na studia w ramach programu Erasmus+. 

6. Studentom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji właściwej komisji kwalifikacyjnej  
w terminie 7 dni. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do Uczelnianego Koordynatora 
programu Erasmus+.  

 

Wymagane dokumenty 

1. Formularz zgłoszeniowy w języku polskim (wg wzoru obowiązującego w uczelni).  

2. Życiorys z aktualnym adresem e-mailowym (w języku angielskim). 

3. Aplikacja w języku angielskim (wg wzoru uczelni przyjmującej). 

4. Portfolio (na CD, DVD itp.). 

5. Inne dokumenty (wg wymagań uczelni przyjmującej). 

 

Termin rekrutacji oraz harmonogram procesu kwalifikacji 

1. Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Zagranicznej. 

2. Szczegółowy wykaz posiadanych miejsc na wyjazdy na studia w uczelniach partnerskich oraz 
terminy i harmonogram kwalifikacji jest podawany do wiadomości studentom w każdym roku 
akademickim na tablicach ogłoszeń i w Intranecie uczelni. 

3. Dodatkowa rekrutacja kandydatów w terminach innych niż określone w harmonogramie jest 
możliwa pod warunkiem niewykorzystania wszystkich miejsc w ramach danej umowy lub rezygnacji 
osoby wcześniej zakwalifikowanej. 

 

Wsparcie językowe on-line 

1. Przed wyjazdem w ramach Erasmus+ studenci zakwalifikowani do programu zobligowani są do 
zdania testu językowego on-line w celu weryfikacji ich przygotowania językowego. W przypadku 
zbyt niskiego wyniku testu kandydaci do wyjazdu kierowani są na bezpłatny kurs on-line 
podnoszący ich kompetencje językowe.  

2. Na zakończenie okresu mobilności student zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez 
uczelnię narzędziu on-line  test biegłości językowej. 


