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Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną.

Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów
do uczelni z którymi została podpisana umowa międzyinstytucjonalna oraz na praktyki
w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach.

Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym
czasie trwania do 12 miesięcyna każdy cykl studiów.

Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12
miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę.

https://kursy-szkolenia.sgsp.edu.pl/?page_id=1602
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Dzięki mobilności w ramach programu Erasmus+ możesz dodatkowo:
• poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe
• rozwinąć cenione przez pracodawców umiejętności miękkie (np. komunikatywność,

asertywność, kreatywność, odporność na stres, kompetencje przywódcze,
umiejętność zarówno współpracy z innymi ludźmi, jak i pracy samodzielnej oraz
zarządzanie czasem).
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• Zarządzenie nr 16/2021 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu delegowania za granicę studentów
nie będących strażakami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w celach naukowych
i szkoleniowych, w ramach programu Erasmus+

https://bip.sgsp.edu.pl/download/62/38876/zarzadzenie162021.pdf

• Przewodnik po programie Erasmus+
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/erasmus-programme-guide

https://bip.sgsp.edu.pl/download/62/38876/zarzadzenie162021.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/erasmus-programme-guide
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Studenci SGSP mogą być kierowani na wyjazdy zagraniczne w ramach programu
Erasmus+, przy zachowaniu poniższych zasad:
1) w wyjazdach zagranicznych uczestniczą studenci, po ukończeniu co najmniej
pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub pierwszego semestru studiów
drugiego stopnia,
2) do procesu rekrutacyjnego dopuszcza się studentów, którzy w momencie kierowania
za granicę uzyskali wszystkie dotychczasowe zaliczenia oraz zaliczyli wszystkie
przewidziane programem studiów egzaminy,
3) do procesu kwalifikacyjnego dopuszcza się absolwentów nie będących strażakami
SGSP ubiegających się o wyjazd na praktykę, pod warunkiem, że wyjazd zakończy się nie
później niż rok po ukończeniu studiów.

Kto może wyjechać na studia lub praktykę 
w ramach programu Erasmus+?

Udział w rekrutacji rozpoczyna proces kierowania studentów za granicę!
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ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W JĘZYKU OBCYM 
w którym student będzie odbywał studia/praktyki

ŚREDNIA OCEN
za okres od rozpoczęcia studiów danego stopnia do końca ostatniej 
sesji egzaminacyjnej studiów potwierdzona przez Dziekanat 
Wydziału

PRACA NA RZECZ UCZELNI
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Mobilność 
studentów

Studia

„SMS”
Semestr 

zimowy 2023/24

Wyjazd krótkoterminowy 
połączony z mobilnością wirtualną

(od 5 do 30 dni mobilności 
fizycznej) w semestrze zimowym 

2023/24

Praktyki

„SMP”
Praktyki

2-3 miesięczne 
w semestrze letnim 

2022/23 lub semestrze 
zimowy 2023/24

Krótkoterminowa mobilność 
mieszana w celu odbycia praktyk 

połączona 
z mobilnością wirtualną (od 5 do 

30 dni mobilności fizycznej) w 
semestrze letnim 2022/23 lub 
semestrze zimowym 2023/24
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Studenci mogą otrzymać wsparcie indywidualne jako wkład w ich dodatkowe koszty
podróży i utrzymania związane z okresem studiów lub praktyki za granicą. Wsparcie
indywidualne UE w ramach programu Erasmus+ przyznane studentom będzie zależało
od kierunku ich mobilności między krajami wysyłającymi i przyjmującymi.
Studenci o mniejszych szansach otrzymują również dopłatę uzupełniającą do wsparcia
indywidualnego w ramach dofinansowania UE z programu Erasmus+.

Studenci i niedawni absolwenci, którzy nie otrzymują wsparcia kosztów podróży, mają prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu
spełnienia wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu. W takim wypadku
otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowo wsparcie
indywidualne do 4 dni na podróż w obie strony, jeżeli dotyczy.
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Zgłoszenie

•Wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z załączonymi oświadczeniami.

•Prześlij wypełniony formularz na adres e-mail erasmus@sgsp.edu.pl. 

•Oczekuj na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

Kwalifikacja

•Skompletuj wymagane zaświadczenia (dot. średniej ocen, działalności na 
rzecz Uczelni).

•Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Przygotowanie 
wyjazdu

•Przygotuj „Learning Agreement”.

•Podpisz umowę stypendialną. 

mailto:erasmus@sgsp.edu.pl


ERASMUS+

Szkoła Główna 
Służby Pożarniczej

Zaplanuj swoje studia lub praktyki za granicą już dzisiaj!

Chcesz skutecznie przygotować się do mobilności, sprawdzić kierunki wyjazdów i zapoznać się 
z obowiązującymi zasadami wsparcia finansowego w ramach programu? 

Skontaktuj się z Koordynatorami Programu Erasmus+! 
Napisz do nas na adres: erasmus@sgsp.edu.pl

• Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+
st. kpt. dr inż. Szymon PTAK
• Z-ca Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+
mgr inż. Joanna KOZIOŁ

mailto:erasmus@sgsp.edu.pl

