
 
 
 

Erasmus+ 
  

 Co oferuje  
w dziedzinie 
kształcenia, 
szkolenia, 
młodzieży  
i sportu? 



O PROGRAMIE 
ERASMUS+ 
 
Łączy 7 unijnych programów 
z dziedziny kształcenia, 
szkolenia  
i młodzieży, a także  
po raz pierwszy programem 
objęty zostaje sport 
 
Całkowity budżet programu 
wynosi 14,7 mld euro,  
co oznacza zwiększenie 
budżetu o 40% 

 



O PROGRAMIE 
ERASMUS+ 
 
Zwiększone możliwości 
kształcenia się za granicą 
dla studentów i nauczycieli 
 
Dotacje unijne i szkolenia 
dla około 4 milionów osób 
i 125 000 instytucji 
 
  
 
 



Podział budżetu 

MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 
OSÓB 

Co najmniej 63% 

WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE 
INNOWACJI I WYMIANYCH 

DOBRYCH PRAKTYK 
Co najmniej 28% 

WSPARCIE REFORMY 
POLITYKI 

4,2% 



STUDIOWANIE  
I UCZENIE SIĘ  
ZA GRANICĄ 
 
2 miliony studentów  
szkół wyższych 
 
500 000 młodych ludzi, 
którzy będą pracować  
jako wolontariusze  
lub uczestniczyć  
w wymianach  
młodzieżowych  
 
650 000 zagranicznych 
praktyk lub staży 
wakacyjnych 



STUDIOWANIE  
I UCZENIE SIĘ  
ZA GRANICĄ 
 
200 000 osób otrzyma 
wsparcie w ramach 
systemu kredytów  
dla studentów 
 
25 000 dotacji na wspólne 
studia magisterskie 
 
 
 
 



MOBILNOŚĆ 
PRACOWNIKÓW 
 
800 000 nauczycieli i osób 
pracujących z młodzieżą 
nabędzie za granicą nowe 
umiejętności kształcenia  
i uczenia się 
 
 
 
 
 



PARTNERSTWA DLA WIEDZY  
 

150 partnerstw  
1500 instytucji szkolnictwa wyższego  
i przedsiębiorstw 
 

PARTNERSTWA DLA ROZWOJU 
UMIEJĘTNOŚCI SEKTOROWYCH 
 
150 partnerstw  
2000 podmiotów edukacyjnych i szkoleniowych 
oraz przedsiębiorstw 



PARTNERSTWA 
STRATEGICZNE 
 
Współpraca 
międzysektorowa  
w dziedzinie 
szkolnictwa wyższego, 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego, oświaty 
i edukacji dorosłych  
 
25 000 partnerstw 
 
125 000 instytucji 
 



 
 
 

SPORT 
 
600 partnerstw opartych  
na współpracy, w tym 
nienastawione na zysk 
imprezy sportowe 
 
3000 organizacji partnerskich 
uczestniczących w projektach 
opartych na współpracy 
 
Coroczne Forum Sportu UE 
dla dialogu z podmiotami 
sportowymi 
 
 



JEAN MONNET 
 
Jean Monnet wesprze 
400 miejsc pracy dla 
nauczycieli i 600 krótkich 
kursów na całym świecie 
 
Wspieranych będzie 
ponad 100 Centrów 
Doskonałości na całym  
świecie 
  
 



 
 
 

ERASMUS+ OZNACZA... 
  
Zintegrowany, bardziej 
dostępny program 
 
Koncentrację na 
umiejętnościach pod kątem 
przyszłego zatrudnienia  
 
Nowe możliwości ulepszenia 
procesów nauczania  
i uczenia się 
 
Nowe partnerstwa między 
światem edukacji i pracy 



 
 
 

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ 
INFORMACJI, PRZEJDŹ DO STRONY: 
 

ec.europa.eu/erasmus-plus 
 

LUB ZNAJDŹ NAS NA MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH: 

 
Twitter: #ErasmusPlus 
Facebook: Erasmus+ 
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