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Szanowni Państwo,
dwudziestopięcioletnia historia programu Erasmus 
dała Europie niezwykłe bogactwo – pokolenie ludzi 
otwartych na świat, samodzielnych, kreatywnych, 
odważnie sięgających po nowe doświadczenia 
edukacyjne i kulturowe. Trudno przecenić rolę tego 
największego w Europie programu międzynarodo-
wej wymiany akademickiej w procesie integracji 
europejskiej, poszerzania współpracy naukowej 
i wspierania rozwoju uczelni oraz możliwości ich 
pracowników i studentów.

Erasmus łączy 33 kraje uczestniczące w progra-
mie i około 4 tysiące uczelni – wśród nich aż 315 
z Polski. Stypendia otrzymało już ponad 2 miliony 
studentów i  niemal 240 tysięcy nauczyciel i akade-
mickich. Jubileuszowy rok działalności programu 
jest kolejnym sukcesem: liczba uczestników wzro-
sła o ponad 8 procent. Erasmus potwierdził, że 
jest dziś najbardziej udanym programem wymiany 
akademickiej na świecie. 

Program przez lata ewoluował, jednak pozostał 
wierny swojej idei – rozwijaniu międzynarodo-
wej współpracy między uczelniami na rzecz coraz 
lepszej jakości kształcenia. Polska przystąpiła do 
Erasmusa jeszcze zanim zyskała status państwa 
członkowskiego unii Europejskiej. nie mam wąt-
pliwości, że to właśnie młodzi Polacy z pokolenia 
Erasmusa, dzięki doświadczeniu wielokulturo-
wości, otwartych granic, różnorodności metod 
kształcenia czy studenckich przyjaźni niejedno-
krotnie przekraczających kulturowe i językowe 
bariery, byli i są siłą, która ułatwiała integrację 
Polski z rodziną państw unii Europejskiej. 

dear Sirs, 
Twenty-five year history of the Erasmus programme 
has given Europe a unique treasure – a generation of 
people who are open to the world, independent, creative, 
brave and ready to gather new educational and cultural 
ex periences. you cannot overestimate the role that the 
largest in Europe international academic exchange 
programme plays in the process of European integration, 
broadening scientific cooperation and supporting the 
development of higher education institutions, as well as 
expanding opportunities for their staff and students.

Erasmus links 33 countries participating in the programme 
and nearly four thousand universities, among them 315 
from Poland. More than two million students and almost 
240 thousand academic staff have received Erasmus 
grants. The jubilee year is marked by another success; the 
number of Erasmus participants has grown by 8 percent, 
which best proves that Erasmus is the most successful 
academic exchange programme in the world.

The programme has evolved over the years, however 
it has never departed from the main idea, which is 
promoting international cooperation by higher education 
institutions in order to enhance the quality of educa-
tion. Poland joined the Erasmus programme prior to its 
accession to the European union. i am convinced that 
thanks to multicultural experiences, border-free Europe, 
diversified teaching methods and student friendships 
made despite cultural and language obstacles, young 
Poles of the Erasmus generation have smoothed the 
progress of Poland’s integration with other countries of 
the European union. 

Prof. dr hab. BaRBaRa KUDRycKa
minister nauki i szkolnictwa wyższego

Minister of Science and higher Education

{
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Erasmus has played a vital role in personal development 
of its participants. Experience gained during stays 
abroad instils in young people the ability to efficiently 
cooperate with others, broadens the horizons, opens 
to new challenges and inspires to pursue brave and 
innovative ventures. Equipped with new knowledge 
and experiences, Erasmus students with more courage 
embark on the path of professional development. Thanks 
to acquired skills, passion and open minds they become 
more competitive in the labour market.

Since Poland joined the programme in 1998, more than 
108 thousand Polish students have used the opportunity 
to study abroad. More than 21 thousand academic teach-
ers from Poland have staged classes and lectures abroad, 
and more than 5 thousand have benefited from specialist 
training.

Only over the past academic year, more than 6 thousand 
Erasmus students from all over Europe studied at Polish 
universities and technical universities. The largest number 
of students came from Spain, Turkey, germany and France. 

More than 13 years of Poland’s participation in the Erasmus 
programme has been conducive for the modernisation of 
Polish universities. Today, higher education in Poland 
forms a major part of European higher Education area. 
Polish hEis offer a large number of courses in English and 
attract a growing number of students and teachers from 
abroad. They also consistently improve the quality of edu-
cation and design study programmes based on European 
Qualifications Framework. 

i am pleased to note that the Erasmus programme con-
tinues to be a major driving force for the development 
of individual universities, which inspires them to build 
strong brands and strive to rank high in major ratings. it 
encourages them to obtain accreditation abroad and to of-
fer interesting studies that would draw the best students 
from all over Europe and the world. 

Erasmus odgrywa niezwykle istotną rolę w indy-
widualnym rozwoju jego uczestników. doświad-
czenia zdobyte podczas pobytów zagranicznych 
kształtują w młodych ludziach umiejętność sku-
tecznej współpracy z innymi, poszerzają horyzonty 
myślowe, otwierają na nowe wyzwania oraz inspi-
rują do podejmowania odważnych i innowacyjnych 
przedsięwzięć. Bogaci w nową wiedzę i nowe do-
świadczenia studenci Erasmusa odważniej wkra-
czają na drogę rozwoju zawodowego. zdobyte 
umiejętności, pasja i otwartość umysłu sprawiają, 
że są bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Od czasu kiedy w 1998 r. Polska włączyła się do 
programu możliwość edukacji w zagranicznych 
uczelniach zyskało aż 108 tysięcy polskich stu-
dentów. Ponad 21 tysięcy wykładowców akade-
mickich z Polski podjęło się prowadzenia zajęć 
w zagranicznych ośrodkach, ponad 5 tysięcy sko-
rzystało ze specjalistycznych szkoleń.

Tylko w minionym roku akademickim na polskich 
uniwersytetach czy politechnikach pojawiło się 
ponad 6 tysięcy zagranicznych studentów – sty-
pendystów Erasmusa. najliczniejsze grupy przy-
jechały z hiszpanii, Turcji, niemiec i Francji. 

Ponad 13 lat uczestnictwa w programie Erasmus 
niewątpliwie sprzyjało modernizacji polskich 
uczelni. dziś szkolnictwo wyższe w Polsce jest 
ważną częścią Europejskiej Przestrzeni Szkolni-
ctwa wyższego. Polskie uczelnie oferują coraz 
więcej anglojęzycznych programów studiów, 
przyciągają coraz więcej zagranicznych studen-
tów i wykładowców, podnoszą jakość kształcenia, 
konstruując programy studiów w oparciu o Euro-
pejskie ramy kwalifikacji. 

z satysfakcją obserwuję, że program Erasmus 
nadal pozostaje niezwykle ważnym impulsem do 
rozwoju uczelni, prowokuje je do troski o swoją 
silną markę, o coraz lepsze miejsca w liczących 
się rankingach, zachęca do zdobywania zagra-
nicznych akredytacji, do budowania nowoczes-
nej oferty studiów, która przyciągnie najlepszych 
studentów z Europy i świata. ›››
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Erasmus also provides a strong impetus for develop-
ment and innovations, both at hEis and in societies. 
This is why Poland wants to share its experiences in the 
participation in the Erasmus programme with Eastern 
Partnership countries, which aspire to closer relations 
with the Eu countries. Students coming from Eastern 
Partnership countries are eager to use the best European 
practices. during Polish presidency of the Council of the 
European union, Polish government has proposed to its 
European counterparts actions aimed at the development 
of programmes under Eastern Partnerships, such as "go 
East, Erasmus!". during a meeting of ministers responsible 
for higher education in the European union and Eastern 
Partnership countries has been organised in Białystok its 
participants have supported the proposal. it is pleasing 
that this major concern is reflected in the works on the 
modernisation of the academic exchange programme 
and creation of the new educational programme for 2014-
2020.

Erasmus embodies the best notions on the building of 
European community, which is open to the needs and 
aspirations of the countries sharing the best European 
values. •

Erasmus to impuls do rozwoju i nowoczesności 
– zarówno dla uczelni, jak i społeczeństwa. i to 
dlatego swoimi doświadczeniami z udziału w pro-
gramie Erasmus Polska chce się dzielić z krajami 
Partnerstwa wschodniego – państwami aspirują-
cymi do coraz bliższych relacji z unią Europejską, 
których studenci chcą szeroko korzystać z najlep-
szych europejskich wzorców. Podczas polskiej 
prezydencji w radzie unii Europejskiej polski 
rząd zaproponował Europie działania zachęcają-
ce do rozwoju programów w ramach Partnerstwa 
wschodniego: „go East, Erasmus!”. w Białymstoku 
zorganizowane zostało spotkanie ministrów 
odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w unii 
Europejskiej i państwach Partnerstwa wschod-
niego, którego uczestnicy wyrazili poparcie dla 
przedstawionej koncepcji. Ogromnie cieszy fakt, 
że ta ważna sprawa ma swoje odzwierciedlenie 
w pracach nad unowocześnieniem programu wy-
miany akademickiej i tworzeniu nowego progra-
mu edukacyjnego na lata 2014-2020.

Erasmus to przecież ucieleśnienie naszych naj-
piękniejszych wyobrażeń o budowaniu wspólno-
ty Europejskiej – otwartej na potrzeby i aspiracje 
państw, które podzielają najlepsze europejskie 
wartości. •
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Erasmus, the European union's flagship mobility 
programme, celebrates its silver anniversary in 2012. 
Over the course of the past 25 years Erasmus has 
changed the lives of almost three million young people 
and opened the minds of a whole generation, growing 
to become the best-known and most successful mobil-
ity programme in the world. Poland joined the Erasmus 
experience in 1998 and is a full and active partner in all 
areas of the programme. 

Today, Erasmus brings together students from more than 
30 countries, providing opportunities to spend part of 
their studies abroad. Erasmus students improve their 
knowledge in their chosen study field and gain transversal 
skills such as adaptability, problem-solving attitude and 
ability to work in multicultural teams, which impacts 
positively on their employment prospects and career. 

Erasmus opens up a world of opportunity for students, 
higher education teachers and staff and helps to modernise 
higher education throughout Europe. i encourage all young 
Europeans and all young Polish compatriots to be part of 
this European adventure. •

Erasmus, flagowy program unii Europejskiej, ob-
chodzi w roku 2012 swoje srebrne gody. w ciągu 
minionych 25 lat program ten zmienił życie prawie 
trzech milionów młodych ludzi i otworzył umysły 
całego pokolenia, stając się najbardziej znanym 
i udanym programem mobilności na świecie. Polska 
dołączyła do Erasmusa w 1998 r. i jest pełnopraw-
nym, aktywnym partnerem we wszystkich sferach 
działania programu. 

Obecnie dzięki programowi Erasmus studenci z po-
nad 30 krajów mogą wyjechać za granicę na studia 
lub praktykę zawodową, gdzie poznają swoich ró-
wieśników z innych krajów. Studenci Erasmusa do-
skonalą swoją wiedzę w wybranej dziedzinie, a także 
nabywają umiejętności ogólne, takie jak zdolność 
przystosowania się do nowych warunków, umiejęt-
ność rozwiązywania problemów i pracy w między-
narodowych zespołach, co przekłada się na większe 
szanse zatrudnienia i rozwój kariery zawodowej. 

Erasmus otwiera przed młodymi ludźmi, nauczycie-
lami akademickimi i innymi pracownikami uczelni 
morze nowych możliwości, jak również pomaga 
modernizować szkolnictwo wyższe w całej Euro-
pie. zachęcam wszystkich młodych Europejczyków 
i moich młodych rodaków do udziału w tej europej-
skiej przygodzie. •

jan TRUSzczyńSKi
dyrektor generalny ds. edukacji, szkoleń, 

kultury i młodzieży, komisja Europejska

director general for Education, Training,
 Culture and youth, European Commission

}
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Czego można życzyć Erasmusowi z okazji jubile-
uszu 25-lecia? Program został już wielokrotnie 
pochwalony za niewątpliwy wkład w rozwój 
ponad narodowej, wieloaspektowej współpracy 
w  sektorze szkolnictwa wyższego na poziomie 
europejskim i  z  pewnością powinien pozostać 
wiodącym instrumentem polityki edukacyjnej unii 
Europejskiej. z perspektywy instytucji wdrażającej 
program w Polsce z wielką satysfakcją obserwuję 
przemiany, jakie pod wpływem Erasmusa zacho-
dzą nie tylko w szkołach wyższych, lecz także w in-
stytucji takiej jak nasza, której ambicją stało się 
dążenie do doskonalenia organizacji i sprawności 
działania, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom 
naszych beneficjentów i  przyznawanym Polsce 
coraz większym funduszom. Program Erasmus 
powinien nadal być elementem współkształtującym 
przyszłość społeczeństwa opartego na wiedzy 
w długoterminowej perspektywie. 

Obecny jubileusz Erasmusa może stać się mo-
mentem zwrotnym w myśleniu o programie jako 
narzędziu umożliwiającym zacieśnianie współ-
pracy i rozwój mobilności, głównie na obszarze 
państw europejskich. Potraktujmy jego poten-
cjał jako prawdziwe wsparcie w globalnej konku-
rencji talentów oraz w poszukiwaniu możliwości 
transferu wiedzy. 

miROSłaW maRczEWSKi
dyrektor generalny Fundacji rozwoju Systemu Edukacji

director general of the Foundation for the development  
of the Education System

what can we wish Erasmus on the occasion of its silver 
jubilee? The programme has been praised dozen times 
for its contribution to the development of supranational 
cooperation in European higher education sector. Cer-
tainly, Erasmus should remain a leading instrument 
of the European union’s educational policy. Looking 
from a perspective of an institution implementing the 
programme in Poland, i am pleased to observe changes 
spurred by Erasmus not only on higher education 
institutions, but also on organizations like ours, which 
ambition is to strive for perfection in terms of its struc-
ture and operations in order to meet the growing demand 
on the part of our beneficiaries and to manage increasing 
funds awarded to Poland. Erasmus should remain an ele-
ment shaping the future of the knowledge-based society 
in a long-term perspective. 

The jubilee of the programme may serve as a turning 
point in the way of thinking about Erasmus as a tool for 
strengthening cooperation and for the development 
of mobility in European countries. we should treat its 
potential as a support in global competition of talents 
and in the search for knowledge transfer possibilities.

{
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Program czerpie nie tylko z wartości, jaką stała 
się fizyczna mobilność studentów i pracow ników 
uczelni dla podnoszenia jakości kształcenia 
w szkołach wyższych. Powinien on także coraz 
bardziej otwierać się na współpracę partnerską 
z pracodawcami i otoczeniem społecznym w celu 
wprowadzania do programów kształcenia nowych 
podejść, uwzględniania zmian na rynku pracy, 
antycypowania i współkształtowania kompeten-
cji niezbędnych w przyszłości oraz umożliwiania 
rozwoju indywidualnych karier, między innymi 
poprzez docenienie doświadczenia ponad-
narodowej mobilności. 

konieczne jest zatem dalsze doskonalenie narzędzi 
do uznawania kwalifikacji oraz uwzględnienie 
faktu, że szkoły wyższe powinny otwierać się na stu-
dentów z różnymi kwalifikacjami i kompetencjami, 
a także – na różne grupy wiekowe. Erasmus może 
pomóc w kształtowaniu kompetencji kluczowych 
wśród studentów i kadry, w tym kompetencji ucze-
nia się przez całe życie, kompetencji językowych 
oraz międzykulturowych czy wykorzystywania tech-
nik informacyjno-komunikacyjnych, a więc kompe-
tencji, bez których niemożliwe jest przystosowanie 
się do szybko zmieniającej się rzeczywistości spo-
łecznej i ekonomicznej. 

Przed programem Erasmus staje jeszcze jedno am-
bitne wyzwanie – może on przyczynić się do rozwo-
ju stosunków z partnerami spoza unii Europejskiej 
i być wsparciem dla strategii rozszerzania między-
narodowego zasięgu i promocji europejskiego 
szkolnictwa wyższego. niezwykle ważne dla tego 
procesu będzie wzmocnienie jego oddziaływa-
nia na modernizację szkolnictwa wyższego po-
przez zapewnienie stabilnego finansowania przez 
unię Europejską i dążenie do komplementarności 
proponowanych instrumentów finansowych. •

The programme not only draws on physical mobility 
of students and academic staff to promote improving 
the quality of higher education. it should also open 
up to partner cooperation with employers and local 
communities in order to introduce new approaches to 
study programmes, accommodate for changes in the 
labour market, anticipate and shape competences 
indispensable in the future, and to facilitate the 
development of individual careers by recognising 
international mobility. 

Therefore, it is necessary to further improve instruments 
for recognising qualifications. we should also acknowl-
edge the fact that higher education institutions have 
to open up to students with diverse qualifications and 
competences, and to various age groups. Erasmus may 
help in shaping key competences in students and staff, 
including the lifelong learning competence, linguistic 
and multicultural competences, and the ability to use 
information and communication technologies, which are 
the skills indispensable for adapting to abrupt changes. 

Erasmus also faces an ambitious task: to contribute to the 
development of relationships with partners from outside 
the European union and support the strategy for promotion 
and expanding the international reach of European higher 
education. Pivotal for the process will be programme’s 
impact on the modernisation of higher education through 
ensuring stable financing by the European union, and 
striving for complementarity of the proposed financial 
instruments. •



Erasmus w PolscE, Polska w ErasmusiE 10

Program Erasmus jako najstarszy program sekto-
rowy wśród programów edukacyjnych unii Euro-
pejskiej zasłużenie nazywany jest starszym bratem 
przez takie programy jak Comenius, Leonardo da 
Vinci czy grundtvig. Od 2007 roku wszystkie cztery 
programy sektorowe w zintegrowany sposób łączą 
działania na rzecz podnoszenia jakości i atrakcyjno-
ści edukacji w ramach programu „uczenie się przez 
całe życie” (LLP). z okazji 25. rocznicy funkcjonowa-
nia można pokusić się o pytanie, czego mogłyby na-
uczyć się pozostałe programy od doświadczonego 
Erasmusa, a z jakich doświadczeń tych programów 
mógłby czerpać Erasmus, aby jeszcze skuteczniej 
osiągać swoje cele w przyszłości? 

Erasmus jest bez wątpienia wiodącym instrumen-
tem unii Europejskiej w promowaniu mobilności 
edukacyjnej, dzięki czemu stał się najbardziej roz-
poznawalnym programem, kojarzonym przez znacz-
ną cześć społeczeństwa z mobilnością studentów 
i pracowników szkół wyższych. Jest on także po-
strzegany jako ważny bodziec stymulujący proces 
internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższe-
go, pokazujący wartość dodaną współpracy ponad- 
narodowej. w ramach programu stworzone zostały 
rozwiązania wspierające skuteczną realizację dużej 
liczby mobilności – należy do nich m.in. infrastruk-
tura wsparcia w samych uczelniach, oparta o sieć 
biur współpracy międzynarodowej, oraz Europej-
ski System Transferu i akumulacji Punktów ECTS 
umożliwiający studentom uznawanie i przenosze-
nie osiągnięć. 

anna aTłaS
dyrektor programu „uczenie się przez całe życie”,  
Fundacja rozwoju Systemu Edukacji

director of the Lifelong Learning Programme in Poland, 
Foundation for the development of the Education System

Erasmus, being the oldest European union’s sectoral 
programme in the field of education, is deservedly called 
the elder brother of the Comenius, Leonardo da Vinci and 
grundtvig programmes. Since 2007, the four sectoral 
programmes forming the Lifelong Learning Programme 
(LLP) integrate activities aimed at improving the quality 
and attractiveness of education. On the occasion of the 
25th anniversary of the Erasmus programme, one can ask 
what other programmes can learn from the experienced 
Erasmus, and on what experiences of these programmes 
can Erasmus draw in order to achieve its goals more 
efficiently in the future?

undoubtedly, Erasmus is the leading instrument 
of the European union for the promotion of educa-
tional mobility. as a result, it has become the most 
widely recognizable programme supporting student 
and academic staff mobility. it is also perceived as 
a driving force for the internationalisation of higher 
education institutions, which emphasises added value 
of international cooperation. as part of the programme, 
solutions have been developed to support efficient 
implementation of a large number of mobilities, which 
include supporting infrastructure at universities based 
on international cooperation bureaus, and European 
Credit Transfer and accumulation System (ECTS) for 
recognition and transfer of credits.

{



Erasmus in Poland, Poland in Erasmus 11

Charakterystyczny dla programu Erasmus jest tak-
że duży stopień decentralizacji zarządzania fun-
duszami, uwzględniający autonomię uczelni i jej 
potrzeby. Oczekiwania wobec programu na kolejne 
lata rosną i wiążą się z dalszym zwiększaniem mo-
bilności edukacyjnej. Jednocześnie coraz bardziej 
podkreśla się konieczność stworzenia europejskich 
mechanizmów zapewniania jakości mobilności, 
czerpiąc z przykładu programu Leonardo da Vinci. 

w przyszłym programie na lata 2014–2020 mają 
zostać stworzone ramowe warunki do szerszego 
angażowania się uczelni we współpracę partnerską 
o strategicznym oddziaływaniu na systemy eduka-
cji, gdzie szczególną rolę odegrają także przedsię-
biorstwa i inne podmioty z otoczenia społecznego. 
wymiernym efektem tej współpracy może stać się 
zwiększona liczba wyjazdów studentów i kadry 
akademickiej na praktyki i staże oraz większe za-
angażowanie partnerów społecznych w tworzenie 
i konsultowanie programów kształcenia.

Erasmus rozszerzy zatem swoją misję i będzie 
się przyczyniać do lepszego rozpoznawania wza-
jemnych oczekiwań i potrzeb przez uczelnie i ry-
nek pracy. Erasmus może także wnieść znaczący 
wkład w zwiększanie elastyczności ścieżek kształ-
cenia i  drożności edukacyjnej, umożliwiającej 
włączanie do uczenia się przez całe życie osób 
z różną historią edukacyjną i tworzenie oferty 
kształcenia uwzględniającej ich potrzeby. Lecz 
przede wszystkim, biorąc pod uwagę misję szkół 
wyższych, niewątpliwym dokonaniem programu 
w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia 
i rozwoju innowacji może stać się stymulowanie 
ponadnarodowej i międzysektorowej mobilności 
pracowników uczelni, co da impuls do rozwoju, 
nowoczesności i  szerokiego upowszechnienia 
dobrych rozwiązań w instytucjach ze sobą współ-
pracujących. 

na znane i nieznane wyzwania cały program „ucze-
nie się przez całe życie” składa Jubilatowi najlepsze 
życzenia! •

a high level of decentralisation of funds management, 
which provides for universities’ independence and 
fulfilment of their needs, is a characteristic feature of 
the Erasmus programme. Expectations towards the pro-
gramme in the coming years are growing and are related to 
further growth of educational mobility. at the same time, 
the need for the development of European mechanisms 
ensuring high quality of mobility is strongly emphasized, 
where example could be drawn from the Leonardo da Vinci 
programme.

in the next programme for years 2014-2020, general 
conditions are to be provided for broader involvement 
of universities in cooperation with partners such as 
enterprises or other institutions operating in local en-
vironment because it has a strategic impact on the systems 
of education. Measurable results of such cooperation 
may be larger number of students’ and academic staff’ 
mobilities for training and placements, along with broader 
commitment of social partners to the development and 
the consultation of the study programmes. 

as a result, Erasmus will expand its mission and contribute 
to a better understanding of mutual expectations and 
needs of hEis and the labour market. Erasmus can 
also make a considerable contribution to boosting 
the flexibility of educational paths and educational 
permeability, which will allow for including people with 
axdiverse educational history in the lifelong learning, 
and for the development of educational offer that caters 
for their needs. however, taking into account hEis’ 
mission, the greatest achievement of the programme in 
terms of raising the quality of education and accelerating 
development of innovations may be that it stimulates 
supranational and intersectoral mobility of academic 
staff, which will give an impulse for development and 
modernisation of hEis, as well as promotion of good 
practices among cooperating institutions. 

The LLP wishes a lot of success to Erasmus in rising to the 
well-known and unknown challenges! •
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i worked as the dean of Faculty of Physics at the university 
of warsaw when the Erasmus era commenced in Poland. 
here i have used the word “era” on purpose, as fifteen 
years ago this programme opened new development 
perspectives to higher education institutions in Poland 
and its employees, and most of all to Polish students and 
doctoral students.

and it was not only about huge funds that were unprec-
edented in Polish education, as universities had to take 
a crash course in several new skills. They had to mod-
ernise their study programmes, introduce courses and 
studies in foreign languages, adapt their organisational 
structures to new requirements, and face the challenges 
related to project management or student and staff 
exchanges. They also needed to adopt European stan-
dards in the scope of quality assurance, mark their place 
on the map of the European union, and develop strate-
gies for internalisation.

as a university rector and president of the Conference of 
rectors of academic Schools in Poland, i was pleased to 
note that the scale of the programme and positive changes 
it has brought, both from institutional and individual 
perspective, deserve wide recognition. • 

Byłam dziekanem wydziału Fizyki uniwersytetu 
warszawskiego, gdy nastała era programu Erasmus. 
Świadomie użyłam słowa „era”, ponieważ program 
ten otworzył piętnaście lat temu zupełnie nowe moż-
liwości rozwoju przed polskimi uczelniami, ich 
pracownikami oraz, przede wszystkim, przed stu-
dentami i doktorantami. 

nie chodzi tylko o olbrzymie, jak na warunki pol-
skiego szkolnictwa wyższego, fundusze. uczelnie 
musiały w przyśpieszonym tempie nabyć wiele no-
wych umiejętności: unowocześnić programy stu-
diów, wprowadzić przedmioty czy studia w językach 
obcych, dostosować struktury do nowych zadań, 
podjąć wyzwanie zarządzania projektami i  wymia-
ną osobową, wdrożyć standardy europejskie choć-
by w zakresie jakości, znaleźć swoje miejsce na ma-
pie uE, opracować strategie umiędzynarodowienia. 

Jako rektor i przewodnicząca kraSP mogłam stwier-
dzić, że skala programu oraz pozytywnych zmian, 
jakie pociągnął za sobą w wymiarze instytucjo-
nalnym i indywidualnym, zasługuje na najwyższe 
uznanie. •

Prof. dr hab. KaTaRzyna  
chałaSińSKa-macUKOW
honorowa przewodnicząca konferencji rektorów  
akademickich Szkół Polskich

honorary President of the Conference of rectors of academic 
Schools in Poland

{
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Erasmus, a programme addressed to higher education, 
supports international cooperation of higher education 
institutions and provides opportunities for university 
student and staff mobility abroad. The main goals of 
the programme are still valid and attractive, and most 
importantly, students and university authorities are still 
enthusiastic about them. The Conference of rectors has 
also consistently supported the programme. 

rectors of higher education institutions in Poland highly rate 
Erasmus actions as a valuable support of activities aimed 
at internationalisation of teaching and research. Being the 
rector of ateneum, a hEi in gdańsk, i remember well the day 
when our school was awarded Erasmus Charter. The fact was 
immediately acknowledged by the school community.

Establishing cooperation with institutions abroad gives 
many opportunities for comparing, adapting, and im-
proving teaching standards. international cooperation 
is also conducive for intellectual development of young 
employees. Contacts with other cultures and languages 
broaden the horizons, and the participation in international 
projects broadens knowledge and cultural competences. 

The Erasmus programme promotes independence, decision 
making and communication skills. it provides opportunities 
for making friendships across borders and for looking at the 
world from a different perspective resulting from contacts with 
other cultures and cooperation with academics from abroad. 

The Erasmus programme emphasises the need to widen 
opening of systems of education on their economic, politi-
cal and social challenges. Last but not least, it provides 
opportunities for comparing teaching standards thanks 
to ECTS system. •

Erasmus, program dla szkolnictwa wyższego, 
wspiera międzynarodową współpracę szkół wyż-
szych i umożliwia wyjazdy studentów za granicę, 
ułatwia mobilność pracowników uczelni – te za-
łożenia programu, nadal aktualne i atrakcyjne, są 
entuzjastycznie przyjmowane przez studentów, 
a także przez władze uczelni. Od początku istnienia 
program zyskał nasze poparcie. 

Jako rektorzy szkół wyższych przyjmujemy działania 
Erasmusa jako niezwykle cenne wsparcie w działaniach 
zmierzających do umiędzynarodowienia aktywności 
naukowo-dydaktycznej. Jako rektor ateneum – Szkoły 
wyższej w gdańsku pamiętam dzień, kiedy uczelnia 
otrzymała kartę Erasmusa. Fakt ten natychmiast zaist-
niał w świadomości całej społeczności uczelni.

nawiązanie współpracy z ośrodkami w innych kra-
jach pozwala porównać, wyrównać, a często pod-
wyższyć standardy nauczania; pomaga też w rozwoju 
intelektualnym młodych pracowników. kontakty z in-
nymi kulturami i językami rozszerzają horyzonty my-
ślenia, zaś udział w projektach międzynarodowych 
rozwija wiedzę i kompetencje kulturowe. 

Program uczy samodzielności, umiejętności podej-
mowania decyzji, komunikowania się, pozwala na 
nawiązanie przyjaźni międzynarodowych, spojrzenie 
na świat z perspektywy innych kultur poprzez współ-
pracę akademicką z obcokrajowcami. 

Program Erasmus podkreśla potrzebę otwarcia syste-
mów edukacji na nowe wyzwania ekonomiczne, poli-
tyczne i społeczne oraz daje możliwości porównywa-
nia standardów kształcenia w ramach systemu ECTS. •

Prof. dr hab. 
WalDEmaR TłOKińSKi 

przewodniczący konferencji rektorów 
zawodowych Szkół Polskich

President of the Conference of rectors  
of Vocational Schools in Poland

}



Jubilees always bring back memories. in reminiscences, 
events are characterised by unique atmosphere. Momentous 
occasions go down in history, and insignificant ones are 
blurred due to human inability to remember everything.

On 15 June 1987 the European Communities have decided 
to launch the Erasmus programme. There is no exagger-
ation in saying that this date is important for millions of 
people, because it marks the adoption of attitude that the 
exchange of thoughts and ideas by citizens of different 
countries, studying in international groups, and joint 
academic and teaching undertakings are important and 
deserve formal support.

Jubileusze zawsze skłaniają do wspomnień. we 
wspomnieniach zaś wydarzenia nabierają swoiste-
go kolorytu, sprawy ważne i doniosłe przechodzą na 
karty historii, nieistotne znikają ze względu na ludz-
ką niezdolność zapamiętania wszystkiego.

15 czerwca 1987 r. wspólnoty Europejskie zdecydo-
wały o uruchomieniu programu Erasmus. Bez prze-
sady można powiedzieć, że ten dzień jest ważny dla 
milionów ludzi. wtedy bowiem uznano, że wymiana 
myśli i poglądów pomiędzy obywatelami różnych 
krajów, studiowanie w międzynarodowej grupie, 
wspólne przedsięwzięcia naukowe i dydaktyczne 
są na tyle ważne, że trzeba je wspierać i nadać im 
formalne ramy.

Droga 
do Erasmusa

BEaTa SKiBińSKa
zastępca dyrektora programu „uczenie się przez  
całe życie”, Fundacja rozwoju Systemu Edukacji

deputy director of the "Lifelong Learning Programme", 
Foundation for the development of the Education System

road to 
Erasmus
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however, the establishment of the programme was 
preceded by a long series of discussions, meetings 
and works on the development of adequate forms of 
cooperation between universities representing different 
countries. initial actions aimed at facilitating student 
exchanges were taken by three countries: italy, France 
and germany. Professor Sofia Corradi, an educational 
expert from italy who contributed to the establishment of 
the Erasmus programme and who is a great enthusiast 
of student exchanges wrote about the long struggle 
and road to Erasmus in a publication entitled Erasmus 
Programme: the origin, preparatory years (1963-1986) 
and foundation of the European Union initiative for 
the exchange of university students, reported and 
documented by the scholar who first conceived of it 
(S. Corradi, rome 2006).

Professor Corradi mentions her experiences dating back 
to 1959, when having returned from a one year study 
period at an american university, from which she be-
nefited as part of support provided to italian students by 
Fulbright's Foundation after the world world ii, she faced 
many difficulties, which made it impossible to have one 
year of academic achievements recognised. her request 
to have courses completed and examinations passed 
in the united States recognised and included in the 
study programme in italy was rejected and considered 
“insane”. This was a big disappointment for the future 
academic who considered her studies at a School of Law 
in new york useful and fruitful. She saw no point in re-
peating and receiving credits for all the courses that she 
‘missed’ in her home institution due to her stay abroad. 
Moreover, she was convinced that the studies abroad 
brought additional personal benefits resulting from 
changing the place of residence and being immersed in 
a different reality and culture, which were experiences 
that she would not have had if she had stayed in the 
home country. Therefore, she decided to tackle the 
problem of student exchanges and in 1963 published 
a small report on education and internationalisation 
(Educare all’internazionalismo, “i problemi della 
pedagogia”, no. 2, 1963). 

utworzenie programu poprzedził jednak długi okres 
dyskusji, spotkań i prac nad przygotowaniem odpo-
wiednich form współpracy między uczelniami z róż-
nych krajów. Pierwsze wspólne działania w celu 
ułatwienia wymiany studentów podjęły trzy kraje: 
włochy, Francja i niemcy. O zmaganiach z prob-
lemami, jakie napotykano przez wiele lat, pisała 
entuzjastka wymiany studentów, która przyczy-
niła się do powstania programu Erasmus – profe-
sor Sofia Corradi, włoska specjalistka w dziedzinie 
edukacji. drogę do Erasmusa opisała w publikacji 
zatytułowanej Program Erasmus. Geneza, lata przy-
gotowań (1963- 1986) i powstanie inicjatywy Unii 
Europejskiej umożliwiającej wymianę studentów, 
spisane przez badacza, który pierwszy ją sobie wy-
obraził (S. Corradi, rzym 2006).

Profesor Corradi wspomina między innymi doświad-
czenia z roku 1959, kiedy po powrocie z rocznego 
pobytu na amerykańskiej uczelni, na którą została 
skierowana w ramach wsparcia udzielanego po ii 
wojnie światowej studentom włoskim przez Funda-
cję Fulbrighta, napotkała trudności uniemożliwia-
jące uznanie jej rocznego dorobku akademickiego. 
Jej prośba o zaliczenie przedmiotów i egzaminów 
zdanych w Stanach zjednoczonych na poczet stu-
diów, jakie odbywała we włoszech, została odrzu-
cona i potraktowana jako szalona. Było to spore roz-
czarowanie dla przyszłej uczonej, bo okres studiów 
w Szkole Prawa w nowym Jorku uważała za bardzo 
przydatny i owocny. nie widziała sensu w powta-
rzaniu i zaliczaniu wszystkich przedmiotów, jakie 
opuściła w uczelni włoskiej zracji pobytu w uSa. Po-
nadto uważała, że roczne studia za granicą przynio-
sły jej bardzo dużo korzyści personalnych wynika-
jących ze zmiany miejsca zamieszkania, zanurzenia 
w innych realiach i kulturze – słowem doświadczeń, 
których nie byłaby w stanie zdobyć, pozostając 
w kraju. Postanowiła więc zająć się zagadnieniem 
wymiany studentów i w roku 1963 opublikowała 
niewielki raport na temat kształcenia i umiędzy-
narodowienia (Educare all’internazionalismo, 
„i problemi della pedagogia” 1963, nr 2). 

›››
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reflections of prof. Corradi and their relation with the 
establishment of the Erasmus programme are mentioned 
for a reason, as prof. Corradi was a member of italian 
delegations who in 1960’, 1970’ and 1980’ held bilateral 
meetings with delegations from germany and France with 
a view to develop assumptions for student and teacher 
exchanges. The first meeting of representatives of italian 
and german conferences of rectors was held in november 
1969 in Ettligen near karlsruhe. The second meeting held 
by representatives of italian and French conferences of 
rectors was staged in december that year in Pisa. during 
the meetings, it was decided that bilateral commissions 
would be appointed, whose task was to identify equiva-
lent subjects or courses in study programmes in specific 
fields to facilitate student exchanges between universities 
in italy and in germany and between universities in italy 
and in France. Commencing discussions at the level of 
national delegations meant that at that time hEis did not 
enjoy independence in terms of study programmes, and 
stiff and almost fully pre-defined curricula made it virtually 
impossible, albeit difficult to stage student exchanges. 
Today, the statement included in the report saying that 
study abroad might be beneficial not only for students 
who have families abroad may sound odd. 

in 1969, following broad student protests staged the 
previous year, an in-depth discussion on the autonomy 
of European universities was held, which facilitated talks 
on student exchanges. 

wzmianka o przemyśleniach prof. Corradi i ich 
związku z powstaniem programu Erasmus nie po-
jawia się bez przyczyny, bo to właśnie ona weszła 
w skład delegacji włoskich, które w latach 60., 70. 
oraz 80. spotykały się bilateralnie z delegacjami 
niemieckimi i francuskimi, aby opracować założenia 
wymiany studentów i wykładowców. do pierwszego 
spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele 
konferencji rektorów uczelni włoskich i zachodnio-
niemieckich, doszło w listopadzie 1969 r. w Ettligen 
koło karlsruhe; do drugiego, w którym uczestni-
czyli przedstawiciele konferencji rektorów uczel-
ni włoskich i francuskich, w grudniu tego samego 
roku w Pizie. Podczas tych spotkań postanowiono 
powołać dwustronne komisje, których zadaniem 
było zidentyfikowanie równoważników przedmio-
tów lub kursów w programach studiów w niektórych 
dziedzinach, ażeby umożliwić wymianę studentów 
między uczelniami włoskimi i niemieckimi oraz wło-
skimi i francuskimi. Podjęcie rozmów na szczeblu 
delegacji krajowych świadczyło o tym, że w tamtym 
okresie uczelnie nie miały autonomii programowej, 
a sztywne i prawie całkowicie predefiniowane pro-
gramy kształcenia uniemożliwiały, a z pewnością 
bardzo utrudniały, wymianę studentów. Pewne 
zdziwienie budzą też fragmenty sprawozdań prze-
konujące, iż zagraniczny okres studiów może być 
korzystny nie tylko dla studentów, którzy mają za 
granicą rodziny. 

w 1969 r. po zakrojonych na szeroką skalę prote-
stach studentów, jakie miały miejsce rok wcześniej, 
rozpoczęła się pogłębiona dyskusja nad autonomią 
uczelni europejskich, co ułatwiło dalsze rozmowy 
o wymianie studentów. 
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Professor Corradi also mentions that overcoming the 
resistance of councils at individual university faculties, 
which resulted from the fear that additional work would be 
required to agree individual study programmes for each 
student leaving abroad called for a lot of diplomacy. is it 
also the case today that we encounter similar resistance?

at the beginning of the 21st century, Corradi wanted to 
make the young generation aware how difficult it was 
to organise meetings in 1960’ and 1970’: (…) To give 
an idea of the practical difficulties in holding interna-
tional meetings in 1969, the reader should consider 
that communication was done mostly by ordinary mail 
(which could take two weeks for a response). Telephone 
calls were very expensive and international calls could 
not be dialled directly, but had to be placed through 
an operator, who would re-contact the caller after an 
hour or more. The usual way to travel through Europe 
was by train, and the fastest one could take more 
than 15 hours to go from Rome to Bonn or Hamburg. 
For the purpose of promoting a “culture” of student 
mobility, texts and documents were mimeographed 
(and not with the use of a photocopier, which is so 
popular today) in large quantities and then mailed to 
any organization, institution, or person who might be 
interested in the topic, or handed out at international 
meetings. 

w tekście jest również wzmianka o tym, że trzeba 
było wielu zabiegów dyplomatycznych, aby poko-
nać opór rad poszczególnych wydziałów przed do-
datkową pracą związaną z uzgadnianiem indywidu-
alnego programu studiów w uczelni zagranicznej 
dla każdego studenta. Czy i dzisiaj nie stykamy się 
z podobnymi niechęciami?

Profesor Corradi chciała też uświadomić młodemu 
pokoleniu początków XXi wieku, ile trudu wymaga-
ła organizacja spotkań w latach 60. i 70. ubiegłego 
stulecia: (…) aby oddać charakter trudności prak-
tycznych związanych z organizacją spotkań między-
narodowych w 1969 r., trzeba uświadomić czytelni-
kowi, że podstawowym sposobem komunikacji były 
listy wysyłane pocztą (na odpowiedź można było 
liczyć co najmniej po dwóch tygodniach). Rozmo-
wy telefoniczne były bardzo drogie, a połączenia 
międzynarodowe nie były bezpośrednie i wymaga-
ły udziału centrali telefonicznej, która realizowała 
je po godzinie lub więcej od złożenia zamówienia. 
Powszechnym środkiem lokomocji w Europie był po-
ciąg, a najszybszy pokonywał trasę między Rzymem 
a Bonn lub Hamburgiem w 15 godzin. Aby promować 
ideę wymiany studentów, dokumenty powielano (ale 
nie za pomocą dobrze dzisiaj znanej kserokopiarki) 
i wysyłano pocztą do organizacji, instytucji, osób, 
które mogły być zainteresowane tematem, lub roz-
dawano je podczas międzynarodowych spotkań. ›››
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Subsequent bilateral meeting were held in 1970’ and 
1980’. after a meeting, letters were exchanged and notes 
and summaries were made. it is worth to cite a fragment 
of a letter by alessandro Faedo, the president of the 
italian Conference of rectors in the years 1968-1972, 
addressed to the minister of education: I would like to 
add that […] any disadvantages due to incompleteness 
or overlapping of the study programmes of foreign and 
Italian universities will be amply compensated by the 
advantages consisting of learning the foreign language, 
of broadening the cultural horizon of the student, and by 
the experience of life in a culture different from his own.

in a letter addressed to rectors and devoted to a model 
agreement that could be concluded by italian and german 
universities (1983), alfredo romanzi, next president of 
the Conference of rectors of italian universities, wrote: 
I hope to have done something useful, not only for the 
interest of universities, but also towards the promotion of 
international friendship and understanding, and I inform 
you that the Conferences of Rectors of other countries have 
also expressed an active interest in our initiative, and of 
this we may be proud. The model agreement featured the 
main premises for the future Erasmus programme, such 
as: guaranteeing to a student coming to a given hEi the 
same rights and ‘services’ as these provided to local 
students, and the right of each student to leave abroad to 
study following the completion of the first year of studies. 
The length of the stay at a university abroad should not 
exceed one academic year, and the subjects for which 
credits were given and examinations passed abroad were 
recognized and included in the study programme realized 
at the home university. 

do kolejnych rozmów dwustronnych dochodziło 
wielokrotnie w latach 70. i 80. Po spotkaniach wy-
mieniano się listami, sporządzano notatki i podsu-
mowania. warto zacytować fragment listu jednego 
z włoskich profesorów alessandra Faedo (prze-
wodniczącego konferencji rektorów uniwersyte-
tów włoskich w latach 1968-1972), adresowanego 
do ministra edukacji: chcę wyrazić […] opinię, że 
wszelkie minusy związane z brakami lub powtó-
rzeniami programowymi pomiędzy zagranicznymi 
i włoskimi uczelniami będą z nawiązką rekompen-
sowane przez korzyści płynące z nauki języka ob-
cego, poszerzania horyzontów kulturowych oraz 
poznawania kultury innego kraju.

w liście innego przewodniczącego konferencji rek-
torów uniwersytetów włoskich alfreda romanzie-
go do rektorów na temat modelowej umowy, jaka 
może być zawierana między uczelniami włoskimi 
i niemieckimi (rok 1983), czytamy: Mam nadzieję, 
że zrobiliśmy coś pożytecznego nie tylko dla uczel-
ni, lecz także dla propagowania międzynarodowej 
przyjaźni i wzajemnego zrozumienia. Pragnę poin-
formować, że konferencje rektorów innych państw 
wyraziły duże zainteresowanie naszą inicjatywą, 
z czego możemy być dumni. w tekście tej mode-
lowej umowy znalazły się podstawowe założenia 
późniejszego programu Erasmus: zagwarantowa-
nie studentowi przyjeżdżającemu do danej uczelni 
tych samych praw i usług, jakie przysługują studen-
tom lokalnym, prawo do wyjazdu zagranicznego od 
drugiego roku studiów, długość pobytu na uczelni 
zagranicznej nieprzekraczająca jednego roku aka-
demickiego, zaliczenie przedmiotów i zdanych eg-
zaminów na poczet studiów realizowanych w uczel-
ni w kraju macierzystym. 



Erasmus in Poland, Poland in Erasmus 19

however, the bilateral italian-german and italian-French 
meetings were not the sole ‘milestones’ on the road to 
Erasmus. 

Other significant highlights included:

 ▸ actions taken by universities allied in association of 
European universities CrE (as a result of its merger with 
Confederation of European union rectors’ Conferences 
in 2001, European university association, Eua, was 
established) and European Conferences of rectors;

 ▸ meeting of representatives of CrE with rectors of uni-
versities in central and eastern Europe, including uSSr 
in 1974; at the meeting, plans for the launching of an 
exchange programme under the auspices of unESCO 
and including hEis from behind the iron curtain were 
discussed; finally, the plans did not materialize; prof. 
zygmunt rybicki, the then rector of the university of 
warsaw, participated in the meeting;

 ▸ in 1974, dahrendorf’s report devoted to issues of edu-
cation in the European Communities was published, in 
which it was stated that education was included in the 
scope of responsibilities of the European Commission, 
and 12th directorate (general directorate for research, 
Science and Education) was entrusted with oversight over 
education. as a result, the European Commission became 
directly involved in student exchange management;

dwustronne spotkania włosko-niemieckie oraz 
włosko-francuskie z pewnością nie były jedynymi 
kamieniami milowymi na drodze do powstania pro-
gramu Erasmus. 

Ogromne znaczenie miały także między innymi:

 ▸ działania prowadzone przez uczelnie zrzeszone 
w Stowarzyszeniu uniwersytetów Europejskich 
(Association of European Universities – CrE; 
w wyniku połączenia się CrE z Confederation of 
European Union Rectors’ Conferences, w 2001 r. 
powstało Europejskie Stowarzyszenie uniwersy-
tetów – Eua) oraz konferencje rektorów państw 
europejskich;

 ▸ spotkanie przedstawicieli CrE z rektorami niektó-
rych uczelni z państw Europy Środkowo-wschod-
niej, w tym z ówczesnego zSrr w 1974 r. (na spotka-
niu tym rozważano plany uruchomienia programu 
wymiany pod auspicjami unESCO i włączenia do 
niego uczelni zza żelaznej kurtyny, do czego osta-
tecznie nie doszło; uczestnikiem tego spotkania 
był ówczesny rektor uniwersytetu warszawskiego, 
prof. zygmunt rybicki);

 ▸ opublikowany w 1974 r. tzw. raport dahrendorfa, 
poświęcony kwestiom edukacji we wspólnocie 
Europejskiej, w którym stwierdza się, że edukacja 
zostaje włączona do zakresu odpowiedzialności 
komisji Europejskiej, a nadzór nad zagadnieniami 
z nią związanymi powierza się Xii dyrekcji (dyrek-
cja generalna ds. Badań, nauki i Edukacji), dzięki 
czemu komisja Europejska bezpośrednio zaanga-
żowała się w sprawę wymiany studentów; ›››
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 ▸ przyjęcie rezolucji rady i ministrów edukacji w spra-
wie planu działań na rzecz edukacji (9 lutego 1976 r.; 
dziennik urzędowy wspólnot Europejskich nr C 38 
z 19 lutego 1976 r., s. 1); rozdział poświęcony współ-
pracy w sferze szkolnictwa wyższego bezpośrednio 
mówi o zachęcaniu nauczycieli akademickich, pra-
cowników administracyjnych i badaczy do odby-
wania wizyt studyjnych w uczelniach innych krajów 
wspólnoty, o ułatwianiu mobilności studentów i ka-
dry akademickiej, potrzebie opracowania narzędzi 
umożliwiających uznawalność akademicką zarówno 
w odniesieniu do dyplomów, jak i okresów studiów 
w innym kraju, wreszcie – o promocji wspólnych 
programów studiów (nie można się powstrzymać 
od komentarza, że 36 lat po przyjęciu rezolucji jej 
postulaty wciąż w dużej mierze pozostają aktualne, 
choć sytuacja znacznie się poprawiła od 1976 r.);

 ▸ rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat 
szkolnictwa wyższego i rozwoju współpracy mię-
dzy uczelniami (dziennik urzędowy wspólnot Eu-
ropejskich nr C 104 z 16 kwietnia 1984 r., s. 50), 
z której jednoznacznie wypływa wniosek o potrze-
bie rozwoju mobilności nauczycieli akademickich 
i studentów jako odpowiedzi na zachodzące zmia-
ny społeczne i kulturowe.

dalsze prace podejmowane przez wspólnoty Eu-
ropejskie i „boje o wymianę studentów”, przede 
wszystkim te z roku 1986, zostały opisane w publi-
kacji 10 lat Erasmusa w Polsce. 1998-2008, wydanej 
przez Fundację rozwoju Systemu Edukacji (warsza-
wa 2008). wysiłki te zostały zwieńczone sukcesem 
15 czerwca 1987 r. – decyzją rady Ministrów wspólnot 
Europejskich o ustanowieniu programu Erasmus. •

 ▸ a resolution adopted by the Council and ministers of 
education, comprising an action programme in the 
field of education on 9 February 1976 (Official Journal 
of European Communities no. C 38 of 19 February 1976. 
p. 1). The section devoted to cooperation in the field 
of higher education stipulates encouraging academic 
teaching and administrative staff and researchers to 
stage study visits at higher education establishments in 
other countries of the Communities, promoting mobility 
of students and teaching staff, the need to develop 
tools allowing for academic recognition of diplomas and 
study periods in other countries, and promoting joint 
study programmes (here, it is difficult not to comment 
that although the situation has greatly improved since 
1976, 36 years after the adoption of the resolution its 
postulates are still up to date);

 ▸ resolution of the European Parliament on higher edu-
cation and the development of cooperation between 
higher education establishments (Official Journal of 
European Communities no. C 104 of 16 april 1984, p. 50), 
which clearly shows the need to develop the mobility of 
academic teachers and students in response to social 
and cultural changes.

The European Communities continued works and battles 
for student exchanges, especially those which took place 
in 1986, were described in a publication issued by the 
Foundation for the development of the Education System: 
10 Years of the Erasmus Programme in Poland, warsaw 
2008. Finally, the efforts were crowned with success and 
on 15 June 1987 the Council of the European Communities 
adopted the European action Scheme for the Mobility of 
university Students – Erasmus. •



[…] to właśnie Erasmus stworzył pierwsze 
pokolenie młodych Europejczyków. 
Dokonała się tutaj prawdziwa rewolucja 
seksualna – młody Katalończyk spotyka 
młodą Flamandkę, zakochują się w sobie, 
biorą ślub, stają się Europejczykami, ich 
dzieci też. Wymiana taka – konieczność 
spędzenia pewnego czasu w innych krajach 
Unii – powinna być obowiązkowa nie 
tylko dla studentów, ale i dla taksówkarzy, 
hydraulików, robotników. 
uMBErTO ECO

“
The university exchange programme Erasmus is barely mentioned in the business 

sections of newspapers, yet Erasmus has created the first generation of young 
Europeans. I call it a sexual revolution: a young Catalan man meets a Flemish girl 

– they fall in love, they get married and they become European, as do their children. 
The Erasmus idea should be compulsory – not just for students, but also for taxi 

drivers, plumbers and other workers. By this, I mean they need to spend time in other 
countries within the European Union; they should integrate.

uMBErTO ECO



Pierwszy etap realizacji programu: Erasmus jako 
odrębny program.

Fundusze Erasmusa są przeznaczone na:
 ▸ programy współpracy międzyuczelnianej (tzw. 
icP – Inter-University Cooperation Programmes), 
obejmujące wymianę studentów i nauczycieli 
akademickich, wspólne tworzenie programów 
studiów z innymi uczelniami i organizację 
kursów intensywnych, 
 ▸ stypendia indywidualne dla studentów 
i pracowników uczelni wyjeżdżających poza icP.

The first phase of Erasmus as an independent 
programme.

The following activities are financed:
 ▸ inter-University cooperation Programmes including 
student and academic staff exchanges, development 
of study programmes and organization of intensive 
programmes, 
 ▸ individual mobility of students and academic staff 
members outside the icPs.

14.03.
1995

15.06.
1987

1989

Decyzja Rady ministrów Wspólnot Europejskich 
zatwierdzająca ustanowienie Europejskiego 
programu działań na rzecz mobilności studentów 
– Erasmus (European Action Scheme for the 
Mobility of University Students). W programie 
uczestniczy 12 krajów WE.

council Decision adopting the European action Scheme 
for the mobility of University Students (Erasmus). 
Twelve countries of the European communities joined 
the programme.

Rozpoczęcie pilotażowego wprowadzania 
systemu punktowego EcTS (Europejskiego 
Systemu Transferu Punktów) w ramach Erasmusa.

Pilot implementation of EcTS (European credit  
Transfer System) as part of the Erasmus programme.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiająca wspólnotowy program Socrates.

Decision of the European Parliament and of the  
council establishing the community action  
programme “Socrates”.

Drugi etap realizacji programu: Erasmus jako 
część programu Socrates. 

Fundusze Erasmusa są przeznaczone na:
 ▸ mobilność studentów (wyjazdy na studia),
 ▸ mobilność nauczycieli akademickich, 
 ▸ projekty wielostronne dotyczące programów 
nauczania,
 ▸ kursy intensywne,
 ▸ kursy językowe Erasmusa,
 ▸ wprowadzenie systemu EcTS,
 ▸ projekty typu sieci tematyczne.

Phase ii of the programme: Erasmus as part of the 
Socrates programme. 

The following activities are financed:
 ▸ mobility of students (studies),
 ▸ mobility of academic teachers, 
 ▸ multilateral projects concerning development of 
curricula,
 ▸ intensive programmes,
 ▸ intensive language courses,
 ▸ launching of EcTS,
 ▸ thematic networks.

Przystąpienie Polski do programu Erasmus  
(udział od roku akademickiego 1998/99).

Poland enters the Erasmus programme (active 
participation since the academic year 1998/99).1998

1995
_

2006

1987
_

1995

Kartki z kalendarza
Erasmus timeline
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Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Wzrasta budżet programu dla Polski, poszerzają 
się możliwości współpracy: jako członek UE 
Polska może prowadzić wymianę studentów 
i nauczycieli akademickich ze wszystkimi krajami 
uczestniczącymi w programie (wcześniej możliwa 
była współpraca tylko z krajami UE).

accession of Poland to the European Union.

The programme’s budget for Poland is increased, 
cooperation opportunities are expanded (student 
and academic staff exchange between Poland – an EU 
member – and all the countries participating in the 
programme; earlier the exchanges were possible only 
with EU countries).

Wprowadzenie Karty Uczelni Erasmusa, 
uprawniającej uczelnie do udziału w programie. 
Kartę nadaje uczelniom Komisja Europejska na 
podstawie złożonych wniosków.

introduction of Erasmus University charter, which 
entitles individual hEis to participation in the 
programme. The EUc is awarded by the European 
commission based on submitted applications. 

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiająca program „Uczenie się przez całe 
życie”, w którego skład wchodzi między innymi 
Erasmus.

Decision of the European Parliament and of the council 
establishing an action programme in the field of lifelong 
learning, which, among other, includes the Erasmus 
programme.

Trzeci etap realizacji programu: Erasmus jako 
część programu „Uczenie się przez całe życie”  
(od roku akademickiego 2007/08).

Fundusze Erasmusa są przeznaczone na:
 ▸ mobilność studentów (wyjazdy na studia, 
wyjazdy na praktyki),
 ▸ mobilność nauczycieli akademickich, 
 ▸ mobilność pracowników uczelni  
(wyjazdy na szkolenia),
 ▸ projekty wielostronne,
 ▸ kursy intensywne, 
 ▸ kursy językowe Erasmusa,
 ▸ projekty typu sieci.

Phase iii of the programme: Erasmus as part of the 
lifelong learning Programme (since the academic year 
2007/08).

The following activities are financed:
 ▸ mobility of students (studies, placements),
 ▸ mobility of academic teachers (teaching assignments), 
 ▸ mobility of university staff for training,
 ▸ intensive programmes,
 ▸ intensive language courses, 
 ▸ Erasmus networks.

20-lecie Erasmusa w Europie. 20th anniversary of Erasmus in Europe.

10-lecie Erasmusa w Polsce. 10th anniversary of Erasmus in Poland.

Wyjazd dwumilionowego studenta. mobility of two millionth Erasmus student.

25-lecie Erasmusa w Europie. 25th anniversary of Erasmus in Europe.

2007

15.11.
2007

2003

2004

2007
_

2013

2008

2009

2012



Erasmus – program unii Europejskiej przezna-
czony dla uczelni, ich studentów i pracowników 
– powstał w 1987 roku. Początkowo obejmował 
jedynie wymianę studentów, stopniowo jednak 
włączono do niego także inne działania ułatwiają-
ce międzynarodową współpracę uczelni. w ciągu 
25 lat skorzystało z niego prawie 3 miliony Euro-
pejczyków, w tym ponad 2,5 miliona studentów.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 
1998/99. Od 2007 roku Erasmus jest częścią szer-
szego programu unii Europejskiej „uczenie się 
przez całe życie”. instytucją zarządzającą progra-
mem w Polsce jest Fundacja rozwoju Systemu Edu-
kacji, pełniąca rolę narodowej agencji Programu 
„uczenie się przez całe życie”.

uczelnie współpracujące ze sobą w programie 
Erasmus mogą prowadzić wymianę studentów 
i  pracowników, a także realizować wspólne pro-
jekty dydaktyczne z różnych dziedzin. Studenci 
mogą wyjeżdżać za granicę na część studiów i na 
praktykę. nauczyciele akademiccy mają możliwość 
wyjazdu do szkół wyższych w innych krajach w celu 
prowadzenia tam zajęć dla studentów, a wszyscy 
pracownicy uczelni mogą korzystać z wyjazdów na 
szkolenia organizowane za granicą. Studenci i pra-
cownicy mogą również uczestniczyć w projektach 
typu kursy intensywne Erasmusa. Ponadto studenci 
mogą uczyć się mniej rozpowszechnionych języków 
na specjalnych intensywnych kursach językowych 
(EiLC).

Erasmus, a European union’s education programme de-
signed for higher education institutions (hEis), students 
and university staff, was established in 1987. initially, it 
supported only student mobility, but it expanded with 
time and currently it includes other actions promot ing 
international cooperation of universities. in 25 years, 
almost 3 million Europeans have benefited from Erasmus, 
including over 2.5 million students.

Poland has participated in the Erasmus programme 
since the academic year 1998/99. Since 2007, Erasmus 
has formed a part of the Lifelong Learning Programme. 
Foundation for the development of the Education System, 
functioning as national agency of the Lifelong Learning 
Programme, manages the Erasmus programme in Poland.

universities cooperating under the Erasmus programme 
can organise student and staff exchanges, and implement 
joint teaching projects in various fields. Students can go 
abroad for a study period or for a placement. academic 
teachers can visit universities in different countries and 
deliver lectures and courses for local students, whereas 
other university staff may benefit from training abroad. 
Both students and staff can also participate in Erasmus 
intensive programmes. additionally, students can learn 
less widely taught languages at Erasmus intensive lan-
guage courses (EiLC).

liczby, fakty, efekty  numbers, 
facts, results

małgORzaTa człOnKOWSKa-naUmiUK
zespół programu Erasmus, Fundacja rozwoju Systemu Edukacji

Erasmus team, Foundation for the development of the Education System
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To universities, participation in Erasmus has been an 
impulse to introduce changes in the study system and 
to recognise periods of studies abroad. as a result of the 
development of international cooperation, and most of 
all of mobility, individual university units that support 
student and staff exchanges have been modernised, uni-
versity management systems have been reformed, and 
cooperation with external partners has been improved. 

Thanks to the Erasmus programme, significant steps have 
been taken in Europe with a view to remove obstacles to 
student and staff mobility. One of the most important 
steps was the introduction of a credit transfer system (at 
present called European Credit Transfer and accumula-
tion System – ECTS), which facilitates the recognition of 
study periods. The introduction of the system has been 
promoted and funded under the Erasmus programme. 

Erasmus has also contributed to the development of the 
idea of European higher Education area, which ensures 
greater transparency and compatibility of systems 
of education in individual countries and common use 
of the credit system (ECTS), which greatly facilitates 
mobility of students. 

The programme has soon gained in popularity in academic 
community, students most of all. To many of them, a period 
of study abroad from a few months up to a year has been 
an opportunity for the first longer stay abroad. university 
student and staff exchanges bring people coming from 
different countries closer, help overcome prejudice and 
stereotypes. Erasmus has grown from an Eu programme 
into a social and cultural phenomenon. •

dla uczelni udział w Erasmusie był – i jest – im-
pulsem do wprowadzania zmian w systemie na-
uczania oraz uznawania zagranicznych okresów 
studiów. w wielu przypadkach program ten wręcz 
wymuszał zmiany. Efektami rozwoju współpracy 
międzynarodowej, a  zwłaszcza mobilności, są 
też: poprawa działania i  modernizacja jednostek 
uczelnianych wspierających wymianę studentów 
i  pracowników, reformowanie systemów zarzą-
dzania uczelnią, a także polepszenie współpracy 
z partnerami zewnętrznymi. 

Erasmus przyczynił się do podjęcia w Europie zde-
cydowanych kroków zmierzających do zniesienia 
barier utrudniających mobilność studentów i pra-
cowników uczelni. Jednym z najważniejszych było 
wprowadzenie systemu transferu punktów (obecnie 
określanego jako Europejski System Transferu i aku-
mulacji Punktów – ECTS), ułatwiającego zaliczanie 
okresów studiów odbywanych w innych uczelniach. 
wprowadzanie tego systemu, dzisiaj powszechnie 
stosowanego, było propagowane i współfinansowa-
ne z budżetu Erasmusa. 

Erasmus ma także swój udział w powstaniu idei 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa wyższego, 
w którym będzie istniała większa przejrzystość 
i   kompatybilność systemów kształcenia w po-
szczególnych krajach oraz będzie powszechnie 
stosowany system punktowy (ECTS), co znacznie 
ułatwi mobilność studentów. 

Program szybko zyskał ogromną popularność 
w europejskim środowisku akademickim, prze-
de wszystkim wśród studentów. dla wielu z nich 
wyjazd na kilka miesięcy lub rok akademicki do 
zagranicznej uczelni był – i nadal jest – szansą 
na pierwszy w życiu dłuższy pobyt za granicą. 
wymiana studentów i pracowników uczelni zbli-
ża ludzi z różnych krajów, pomaga przełamywać 
wzajemne uprzedzenia i stereotypy. Erasmus nie 
jest już postrzegany jedynie jako program unijny, 
lecz także jako zjawisko społeczne i kulturowe. •

kraje uczestniczące w programie 
Erasmus (w roku 2012/13):

 ▸ 27 krajów członkowskich uE: 

austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, 

dania, Estonia, Finlandia, Francja, 

grecja, hiszpania, holandia, irlandia, 

Luksemburg, Litwa, łotwa, Malta, 

niemcy, Polska, Portugalia, rumunia, 

Słowacja, Słowenia, Szwecja, węgry, 

wielka Brytania, włochy; 

 ▸ 4 kraje Europejskiego Obszaru 

gospodarczego: islandia, Liechtenstein, 

norwegia, Szwajcaria;

 ▸ 2 kraje kandydujące – Chorwacja i Turcja.

 ▸ oczekiwane jest przystąpienie do 

programu Byłej Jugosłowiańskiej republiki 

Macedonii (obecnie kraj ten uczestniczy 

tylko w  działaniach pilotażowych).

Countries participating in the 
Erasmus programme (year 2012/13):

 ▸ 27 member states of the Eu: austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech 

republic, denmark, Estonia, Finland, 

France, greece, Spain, the netherlands, 

ireland, Luxembourg, Lithuania, Latvia, 

Malta, germany, Poland, Portugal, 

romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, 

the netherlands, great Britain, italy; 

 ▸ 4 EEa/EFTa countries: iceland, 

Lichtenstein, norway, Switzerland;

 ▸ 2 candidate countries – Croatia and 

Turkey.

 ▸ Former yugoslav republic of Mace donia, 

which at present participates in pilot 

actions, is expected to join the programme.
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mobilność studentów | Student mobility 

q ] q q q w q q q q 
q q q w q q q q q q

95% wyjazdów na studia | study periods
5% wyjazdów na praktyki (wprowadzone w 2007 r.) 

| placements (launched in 2007)

2 500 000
z wyjazdów Erasmusa skorzystało ponad 2,5 miliona 

studentów ze wszystkich krajów uczestniczących. | More 
than 2.5 million students from all participating countries 

benefi ted from Erasmus mobility.

hiSzPania | SPain

FranCJa | FranCE

niEMCy | gErMany

włOChy | iTaLy

POlSKa | POlanD

hiSzPania | SPain

FranCJa | FranCE
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wiELka BryTania  | grEaT BriTain

włOChy | iTaLy

Q P

najwięcej studentów wysłały na 
studia i na praktyki Erasmusa: 
| Countries with the largest number of 
outgoing Erasmus students :

najpopularniejsze kraje docelowe: 
| The most popular destinations:

Studenci mogą wyjechać na okres 3-12 miesięcy na studia w zagranicznej uczelni lub na praktykę 
w  zagranicznym przedsiębiorstwie, instytucji lub organizacji. | Erasmus Student Mobility 
enables students to spend a study period or a placement (traineeship) of 3-12 months abroad.

1987/88 – 2010/11 2010/11

3041 
uczelni wysyłało swoich studentów na 

studia i praktyki w Erasmusie. 
| 3,041 hEis sent their students for 

Erasmus study periods and company 
placements.

 190 495 
wyjazdów na studia 

| study periods 

40 913 
wyjazdów na praktyki

| placements

Liczba wyjazdów studentów w ramach Erasmusa 
– ogółem studenci ze wszystkich krajów 
uczestniczących.  
| number of outgoing Erasmus students, by year.

231 408 
213 266
198 568
182 697
159 324
154 421
144 037
135 586
123 957
115 432
111 092

107 666
97 601
85 999
79 874
84 642
73 407
62 362
51 694
36 314
27 906
19 456

9 914
3 244

2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88

a

231 408
studentów z różnych krajów wyjechało za granicę w ramach Erasmusa 

w roku 2010/11. | as part of the programme, 231,408 students from 
diff erent countries left abroad in 2010/11.



Erasmus in Poland, Poland in Erasmus 27EraSMuS in POLand, POLand in EraSMuS 27

90%
 wyjazdy nauczycieli akademickich 

w celu prowadzenia zajęć dla 
studentów | teaching assignments

10% 
wyjazdy na szkolenia 

(wprowadzonye w roku 2007/08)
| staff  training periods (launched in 

academic year 2007/08)

nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia 
tam zajęć dydaktycznych. Ponadto wszyscy pracownicy uczelni, w tym nauczyciele, mogą 
się ubiegać o wyjazdy na szkolenia w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach lub 
uczelniach. | academic teachers can deliver courses and lectures in partner universities abroad 
(teaching assignments). all academic staff  members can benefi t from training at institutions and 
enterprises in other countries (staff  training).

Liderzy pod względem liczby 
wyjazdów pracowników 
uczelni: | Leaders in terms of 
the number of outgoing staff  
mobilities: 

najbardziej popularne 
kraje docelowe: | The 
most popular staff  
mobility destinations: 

mobilność pracowników uczelni | Staff  mobility

hiSzPania | Spain

niEMCy | germany

włOChy | italy

FranCJa | France

wiELka BryTania  | great Britain

POlSKa | Poland

hiSzPania | Spain

niEMCy | germany

FranCJa | France

CzEChy | Czech republic

1997/98 – 2010/11

2010/11

300 000
Od roku 1997/98 w ramach Erasmusa zorganizowano 

ponad 300 tysięcy wyjazdów pracowników uczelni. 
| Since the academic year 1997/98, more than 300,000 

Erasmus staff  exchanges have been supported.

42 813 
37 776

36 389
31  98925 808

20 462
20 877

18 496
16 934

15 872
14 356

12 465
10 6057797

Liczba wyjazdów pracowników 
uczelni w ramach Erasmusa 
– ogółem wyjazdy ze wszystkich 
krajów uczestniczących. | Total 
number of Erasmus staff mobilities 
from all participating countries. 
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42 813 
wyjazdów pracowników uczelni 

| Erasmus staff  exchanges

31 617 
wyjazdów nauczycieli akademickich 

w celu prowadzenia zajęć dla stu-
dentów | teaching assignments 

11 196 
wyjazdów pracowników uczelni na 

szkolenia | staff  training periods
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1998/99

Budżet | Programme budget

Średni roczny budżet Erasmusa w pierwszej fazie programu przekraczał 
nieco 34 mln ECu, a w aktualnej fazie wynosi ponad 400 mln euro, co 
oznacza niemal dwunastokrotny wzrost.  | The average annual Erasmus 
budget slightly exceeded 34 million ECu in the fi rst phase and is more than 
400 million euro in the present phase, which means almost a twelve-fold 
increase.

Od początku Erasmus najhojniej i coraz hojniej obdarowuje studentów 
– w pierwszych latach programu stypendia dla studentów stanowiły ok. 
60 proc., w kolejnej fazie ok. 70 proc., a obecnie prawie 80 proc. budżetu 
Erasmusa. | Since its very beginning, Erasmus has been most generous and 
increasingly generous to students – student mobility grants accounted for 
ca 60% of the Erasmus budget in the fi rst years of the programme, ca 70% in 
the next phase, and today have an almost 80% share in the budget.

277 000 000
EcU

i faza programu 
(1987-1995)

1 700 000 000
€

ii faza programu 
(Socrates – Erasmus 

1995-2006)

3 100 000 000
€

iii faza programu 
(„uczenie się przez 
całe życie” – Eras-
mus, 2007-2013)

Erasmus w Polsce | Erasmus in Poland

łączny budżet Erasmusa:
| Total budget of the Erasmus pro-
gramme:
 

Polska uczestniczy w programie Erasmus od roku akademickiego 1998/99. | Poland has participated in the Erasmus 
programme since the academic year 1998/99.

mOBilnOŚĆ STUDEnTóW 1998/99 – 2010/11 | Student mobility 1998/99 – 2010/11

z wyjazdów Erasmusa (na 3-12 miesięcy) skorzystało ogółem 108 041 studentów polskich uczelni. | in total, 108,041 Polish students 
benefi ted from Erasmus study periods and company placements (3-12 months). 

108 041 100 378 
wyjazdów na studia | study periods

 7663 
wyjazdy na praktyki | placements

Liczba polskich uczelni uprawnionych do udziału w programie w latach 1998/99-2011/12.  | The number of Polish hEis eligible to 
participate in the programme in the years 1998/99-2011/12.

Liczba wyjazdów polskich 
studentów w programie Erasmus 
w kolejnych latach. 
| Outgoing mobilities of Polish 
students,  by year.

14 234
14 021

13 402
12 85411 219997483886278

54194322
3691

28131426

46
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240
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mOBilnOŚĆ STUDEnTóW 2010/11 | Student mobility 2010/11

studentów skorzystało z wyjazdów Erasmusa.
students benefi ted from Erasmus mobility.

14 234 11 572
wyjazdy na studia | study periods

2662
wyjazdy na praktyki | placements

23 409  niemcy | germany

2661 Czechy | Czech republic
1362 niemcy | germany

 12 597  hiszpania | Spain

2092  Turcja | Turkey
1352  hiszpania | Spain

11 400  Francja | France

1194 norwegia | norway
913 grecja | greece

 8620  włochy | italy

1183  Słowacja | Slovakia
793  wielka Brytania | great Britain

 6275  wielka Brytania | great Britain

 1083  węgry | hungary
541  włochy | italy

 5408 dania | denmark

 812 Litwa | Lithuania
467 Francja | France

 803 Słowenia | Slovenia

wyjazdy polskich studentów w latach 1998/99 – 2010/11 – najpopularniejsze 
kraje docelowe: | Outgoing Polish Erasmus students – the most popular 
destinations in the years 1998/99-2010/11:

wyjazdy polskich studentów  w roku akademickim 
2010/11 – najpopularniejsze kraje docelowe (zmiany 
w rankingu): | Outgoing Polish Erasmus students – the 
most popular destinations in the academic year 2010/11:

2450  hiszpania | Spain

2023  niemcy | germany

1134 Francja | France

1212  włochy | italy

783  wielka Brytania | great Britain

1057 Portugalia | Portugal

wyjazdy na praktyki wprowadzono w Erasmusie 
w 2007 r. Popularne kraje docelowe w latach 2007/08 
– 2010/11:  | Student placements were introduced in 
Erasmus in 2007.  Mobility for placements – outgoing 
Polish students – the most popular destinations in the 
years 2007/08 – 2010/11:

w w w w w w w q q q
kobiety | women 70.6% mężczyźni | men 29.4%

wyjazdy studentów – podział według płci 
wyjeżdżających (2010/11). | Outgoing Polish students 

– share of women and men (2010/11).

wyjazdy studentów – podział według poziomu studiów (2010/11). | Outgoing 
Polish students – level of studies (2010/11).

wyjazdy polskich studentów  do nowych krajów UE, krajów kandydujących 
i krajów EOg, z którymi ze względów formalnych rozpoczęliśmy wymianę po 
wstąpieniu Polski do uE w roku 2004. najpopularniejsze kraje docelowe: 
| Polish students’ outgoing mobilities to new EU member states, candidate 
countries and EEa member states, with whom, due to formal requirements, 
cooperation started following Poland’s accession to the Eu in 2004. The 
most popular destinations:

Studia licencjackie lub 
niższe lata studiów 

jednolitych
i cycle studies

Studia magister-
skie lub wyższe lata 
studiów jednolitych

ii cycle studies

Studia doktoranckie
doctoral studies

1,7%50,5%47,8%
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Polska zajmuje od kilku lat pierwsze miejsce w Europie 
pod względem liczby wyjazdów pracowników uczelni 

w ramach Erasmusa. Chodzi zarówno o wyjazdy 
nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, jak i o wyjazdy pracowników uczelni na 
szkolenia. | Currently Poland is ranked fi rst in Europe in 
terms of the number Erasmus staff  mobilities. Poland 

occupies the fi rst place both in terms of teaching 
assignments and staff  training periods abroad.

PRzyjazDy STUDEnTóW zagRanicznych DO POlSKi | incoming Erasmus students in Poland

mOBilnOŚĆ PRacOWniKóW UczElni 1998/99 – 2010/11 | Staff  mobility 1998/99 – 2010/11

Ogółem w latach 1998/99 – 2010/11 przyjechało do Polski ponad 36 tysięcy 
zagranicznych studentów Erasmusa. Od 1998 r. roczna liczba przyjazdów 
wzrosła 34-krotnie.  | in total, in the years 1998/99 – 2010/11, more than 
36,000 Erasmus students came to Poland. Since 1998 their annual number 
has grown 34-fold.

26 553
wyjazdy pracowników polskich uczelni

| Polish staff  mobility periods

21 330
wyjazdów nauczycieli akademickich 
w celu prowadzenia zajęć | teaching 

assignments

5223
wyjazdy pracowników uczelni 

na szkolenia | staff  training periods

Ponad 13 000
przyjazdów nauczycieli akademickich z zagranicznych 
uczelni. | More than 13,000 teaching assignments of 

teachers from abroad at Polish hEis. 

mOBilnOŚĆ PRacOWniKóW UczElni  2010/11  | Staff  mobility 2010/11

3381 
wyjazdów nauczycieli akademickich 
w celu prowadzenia zajęć | teaching 

assignments

1834  
wyjazdy pracowników uczelni na 
szkolenia | staff  training periods

)

wybrane lata
| Selected years

1998/99

2004/05

2007/08

2009/10

2010/11

ogółem | total
1998-2011

Liczba przyjazdów zagranicznych 
studentów | number of incoming 

students in Poland

220
2332
4446
6070
7583   

36 652   

Liczba przyjazdów ogółem w latach 1998/99 – 2010/11  | Total number of 
incoming students in the years 1998/99 – 2010/11

6318 hiszpania | Spain

5750  niemcy | germany

4765 Francja | France

5058  Turcja | Turkey

2626 włochy | italy

3123 Portugalia | Portugal
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BUDŻET | Programme budget

wyjazdy pracowników polskich uczelni – popularne 
kraje docelowe w latach 1998/99 – 2010/11 | Outgoing 
mobility of Polish staff  – popular destinations in the 
years 1998/99 – 2010/11 

wyjazdy pracowników polskich uczelni - popularne kraje 
docelowe w roku 2010/11 (zmiana rankingu) | Outgoing 
mobility of Polish staff  – popular destinations in the 
academic year 2010/11 (change in the rating)

w w w w q q q q q q
kobiety | women 45,8% mężczyźni | men 54,2%

wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich – podział według płci 
wyjeżdżających (2010/11) | Polish staff  teaching assignments – share of 

women and men (2010/11)

w w w w w w w w q q
kobiety | women 75% mężczyźni | men 25%

wyjazdy pracowników polskich uczelni na szkolenia – podział według płci 
wyjeżdżających (2010/11) | Polish staff  training periods – share of women 

and men (2010/11)

Polska należy do krajów najlepiej wykorzystujących przyznane środki – średnie wykorzystanie budżetu 
w ostatnich latach wynosi 99 proc. | Poland is among the countries which in the most effi  cient way use 
the assigned funds; average level of budget use in the recent years has amounted to 99%.

Budżet przyznany Polsce na realizację programu Erasmus w kolejnych latach 
(w milionach euro) | Budget allocated to Poland for the implementation of 
the Erasmus programme, by year (in million euro).

37,5
35,4

25

19,6
15,3

6,66,66,26,56,5
3,9

32,1

39,2
43,1

Ogółem na realizację programu 
Erasmus w Polsce w latach 1998/99 
– 2010/11 wykorzystano ponad 235 
milionów euro. | in total, more than 

235 million euros were spent for 
the implementation of the Erasmus 
programme in Poland in the years 

1998/99 – 2010/11.

5 2154 4504 341
3 1112 0301 740

1 394946
884800  

678605359

Liczba wyjazdów pracowników polskich uczelni w kolejnych latach. 
| Outgoing mobility of Polish staff , by year.

4483 niemcy | germany

664 hiszpania | Spain

2721 hiszpania | Spain

660 niemcy | germany

2190 Francja | France

408  Czechy | Czech republic

2262  włochy | italy

442  włochy | italy

1491 wielka Brytania | great Britain

324 Słowacja | Slovakia

1507 Czechy | Czech republic

351 Francja | France
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Leaving abroad under Erasmus programme was a major 
event in 1999! Scholarships and internet access, i.e. 
main sources of information and knowledge about other 
countries, were few and far between then. 

we were the first group of Erasmus students at the 
university of Macedonia in Thessaloniki. we were mainly 
offered individual classes. however, what i remember best 
is classes in international political relations, which we 
attended along with greek students. it was an excellent 
opportunity to become acquainted with teaching culture 
and student life in greece!

despite certain fears, contacts with people from other 
countries, including other Erasmus students, have made 
my belief that Poles, with our rich culture, traditions, reli-
ability and diligence, have a lot to offer even stronger. 
i have gained confidence in contacts with people from 
abroad. Today, such contacts are part and parcel of 
my everyday life. i have also learnt to communicate in 
an international environment, which is priceless when 
it comes to working with people coming from different 
countries.

The mobility has sharpened my appetite for gaining 
knowledge and discovering new countries, their cultures 
and customs as elements that facilitates the understand-
ing of social and economic processes observed across 
the globe.. •

wyjazd na stypendium w ramach programu Era-
smus w roku 1999 to było wielkie wydarzenie! Sty-
pendia, jak również dostęp do internetu, czyli źród-
ła informacji oraz wiedzy z innych krajów, nie były 
tak powszechne jak dzisiaj. 

Byliśmy pierwszą grupą stypendystów Erasmusa na 
uniwersytecie Macedońskim w Salonikach. zajęcia 
odbywały się przede wszystkim w trybie indywidual-
nym. Jednak najsilniej utkwiły mi w pamięci zajęcia 
z międzynarodowych stosunków politycznych, na 
które uczęszczaliśmy wspólnie z greckimi studenta-
mi. wówczas tak naprawdę mogliśmy poznać bliżej 
kulturę nauczania oraz zwyczaje studenckie!

Mimo obaw kontakt z osobami z innych krajów, 
w tym stypendystami Erasmusa, utwierdził mnie 
w przekonaniu, że Polacy mają bardzo wiele do 
zaoferowania dzięki bogatej kulturze, tradycjom, 
rzetelności oraz pracowitości. nabrałam odwagi 
w kontaktach z obcokrajowcami. dzisiaj takie kon-
takty to naturalna część mojego życia. Jednocześnie 
nauczyłam się funkcjonować w środowisku między-
narodowym, co jest bezcenne w pracy z ludźmi z in-
nych krajów!

Ten wyjazd wzmocnił mój apetyt na zdobywanie 
wiedzy, poznawanie innych krajów, ich kultur oraz 
zwyczajów – jako elementów ułatwiających pełniej-
sze zrozumienie procesów społeczno-gospodar-
czych na świecie. •

 Pokolenie
Erasmusa 

Erasmus 
generation

anETa WilmańSKa
podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

undersecretary of State at the Ministry of Environment in Poland
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undersecretary of state at the Ministry of Environment, 
graduated in international economic and political 
relations and completed a postgraduate course in 
European studies at the university of łódź. Erasmus 
student at university of Macedonia, Thessaloniki, in 
the academic year 1999/2000, and holder of Marshall 
Memorial Fellowship in 2011. Since 2001, worked at 
the Ministry of Economy. Since 2008, deputy Presi-
dent of the Polish agency for Enterprise development. 

anETa WilmańSKa 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. 
ukończyła Międzynarodowe Stosunki gospodarcze 
i Polityczne oraz Podyplomowe Studia Europejskie 
na uniwersytecie łódzkim. Stypendystka progra-
mów Erasmus (university of Macedonia, Thessalo-
niki,1999/2000) oraz Marshall Memorial Fellowship 
(2011). z Ministerstwem gospodarki związana od 
2001 roku. Od 2008 roku pełniła funkcję zastępcy pre-
zesa w Polskiej agencji rozwoju Przedsiębiorczości. 
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a musician, guitarist and graduate of the Fryderyk 
Chopin academy of Music (currently university of Music) 
in warsaw and the guitar academy in Pordenone, italy. 
Participated in several master competitions in Poland and 
abroad. winner of several awards and international com-
petitions. Erasmus student at real Conservatorio Superior 
de Música “Victoria Eugenia” de granada in Spain in the 
academic year 2005/06.

anDRzEj hEimOWSKi
Muzyk, gitarzysta, absolwent akademii Muzycznej 
(obecnie uniwersytet Muzyczny) Fryderyka Cho-
pina w warszawie oraz akademii gitarowej w Po-
rdenone we włoszech, uczestnik wielu międzyna-
rodowych kursów mistrzowskich, laureat nagród 
i wyróżnień w międzynarodowych konkursach, 
stypendysta Erasmusa w konserwatorium Muzycz-
nym w granadzie (real Conservatorio Superior de 
Música “Victoria Eugenia” de granada) w hiszpa-
nii w roku akademickim 2005/06.
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you studied under Erasmus in granada and during the 
scholarship were an active musician. how have you 
managed to combine the two roles?
i left for granada during my fourth year of studies. 
at the same time i was admitted to Francisco Tarrega 
guitar academy in Pordenone, italy. it would have been 
extremely difficult to combine the two, so i decided to 
have one semester under Erasmus, come back, com-
plete studies and leave for italy. i  have managed to 
carry out the plan, although it was very difficult. during 
my E ras  mus mobility i played a lot of concerts in differ-
ent parts of Europe. My schedule was really tight.

What has made you to apply for Erasmus scholarship?
i was inspired by my professor. initially, i did not think 
about Erasmus, mainly due to my plans related with the 
school in italy. however, when talking with the profes-
sor, we decided it would be a valuable experience. and 
i must admit that it was very interesting. i consider it a 
very special time in my life.

how do you look back on your Erasmus mobility today?
it is a fantastic opportunity to gain valuable expe-
rience. all my friends who benefited from the Erasmus 
programme agree with that. i have had an opportunity 
to meet outstanding professors and fantastic musicians. 
i have learnt from them a lot as far as my skills and stage 
performance are concerned.

Swoje erasmusowe stypendium odbyłeś w gra-
nadzie. Byłeś już wtedy osobą bardzo aktywną 
artystycznie. jak udało ci się połączyć Erasmu-
sa z tym, co wtedy robiłeś?
do granady wyjechałem na czwartym roku studiów. 
w  tym samym czasie dostałem się do akademii 
gitarowej im. Francisca Tarregi w Pordenone we 
włoszech. niestety trudno byłoby to ze sobą po-
łączyć, w związku z tym postanowiłem spędzić na 
Erasmusie jeden semestr, wrócić, ukończyć studia 
i wyjechać do włoch. i to się udało, choć nie było 
łatwo: w czasie Erasmusa koncertowałem w różnych 
miejscach Europy. Miałem naprawdę napięty grafik.

co skłoniło cię do wyjazdu na Erasmusa?
nakłonił mnie do tego mój profesor. Początkowo nie 
miałem Erasmusa w planach, ze względu na wspo-
mniane plany wyjazdu do włoch. w rozmowie z pro-
fesorem doszliśmy jednak do wniosku, że warto bę-
dzie pojechać. i nie ukrywam, że było to niezwykle 
ciekawe doświadczenie. Bardzo miło wspominam 
ten okres, to był wyjątkowy moment w moim życiu.

jak z perspektywy lat oceniasz swój erasmu-
sowy wyjazd?
Jako fantastyczną możliwość nabywania cennych 
doświadczeń. Tak samo uważają moi przyjaciele, 
którzy byli na Erasmusie. Miałem szanse poznać 
wspaniałych profesorów i fantastycznych muzyków. 
Czerpałem od nich jak najwięcej, starając się rozwi-
jać swoje umiejętności i obycie na scenie.

›››
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Did you stay in touch with other Erasmus students? 
What was your life like during the stay in Spain?
we met every day for classes and after school. Students 
came from different parts of the world. apart from nation-
ality or skin colour, we did not differ; all of us wanted to 
benefit as much as possible from classes and encounters 
with professors. it was undoubtedly an excellent oppor-
tunity to make international friendships. i met a lot of 
fantastic people there. we were like one, big family.

has Erasmus affected your present life, what you do, 
who you are and your professional career?
yes, to some extent. it was for the first time that i spent so 
much time abroad. Such a stay teaches you respon sibility. 
Before that, i had travelled a lot, however these were 
mainly short trips. it may sound odd, but i am not a big fan 
of permanent living out of a suitcase. Travelling is always 
a big stress for me. a lot has changed after my return from 
Spain, and i believe that moving wherever can provides 
you valuable experience. 

can you briefly sum up Erasmus, and highlight what is 
the most valuable aspect of it? 
i believe that the most valuable aspect of the Erasmus 
programme is the fact that it aims at providing support 
to young and gifted people in developing their talents. it 
facilitates contacts with outstanding professors, teaches 
responsibility, and to some extent, helps to make dreams 
come true. young people today have limited development 
opportunities, and funds are usually the main restriction. 
Erasmus allows gaining new experiences by all students, 
regardless of their origin.

jak wspominasz kontakt z innymi studentami 
na Erasmusie, erasmusową codzienność?
Praktycznie codziennie spotykaliśmy się na zaję-
ciach, a także po zajęciach. Studenci pochodzili 
z różnych zakątków świata. Oprócz narodowości 
czy koloru skóry nie różniliśmy się właściwie ni-
czym – wszyscy staraliśmy się czerpać jak najwięcej 
ze spotkań i zajęć z profesorami. To bez wątpienia 
wspaniała okazja do zawiązania międzynarodo-
wych przyjaźni. Poznałem tam wielu fantastycznych 
ludzi. To była jedna wielka rodzina.

czy Erasmus w jakimś stopniu przyczynił sie 
do tego, że teraz robisz to, co robisz? Że jesteś 
w takim, a nie innym miejscu kariery?
w pewien sposób tak. Pierwszy raz mieszkałem tak 
długo za granicą sam, to uczy ogromnej odpowie-
dzialności. Już wcześniej bardzo dużo podróżowa-
łem, jednak nie były to tak długie wyjazdy. Może to 
dziwnie zabrzmi, ale jestem raczej osobą, która nie 
przepada za permanentnym życiem na walizkach. 
wyjazdy zawsze były dla mnie dosyć dużym stre-
sem. Po powrocie z hiszpanii wiele się zmieniło, 
teraz uważam, że trzeba jeździć wszędzie, gdzie 
tylko mamy możliwość zdobywania nowych do-
świadczeń. 

co, Twoim zdaniem, jest najbardziej wartoś-
ciowego w Erasmusie?
uważam że w programie Erasmus najbardziej war-
tościowe jest to, że jest nastawiony na pomoc w roz-
woju młodym, zdolnym ludziom. ułatwia kontakty 
z wybitnymi profesorami, uczy odpowiedzialności, 
może nawet w jakiś sposób spełnia marzenia. w dzi-
siejszych czasach młodzi ludzie mają bardzo często 
ograniczone możliwości rozwoju chociażby ze wzglę-
dów finansowych. Ten program umożliwia zdobywa-
nie nowych doświadczeń studentom, bez względu na 
to, z jakiej warstwy społecznej pochodzą.

rozmawiał | interviewer: łukaSz SMOgOrOwSki
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Diana DmUchOWSKa 
absolwentka uniwersytetu Medycznego w Białym-
stoku, pracownik kliniki Okulistyki tej uczelni. Pra-
cę doktorską obroniła w universität duisburg-Essen 
w niemczech, gdzie wcześniej była na erasmuso-
wym stypendium (w roku akademickim 2005/06). 
wybrana przez komisję Europejską ambasadorką 
Erasmusa z okazji 25-lecia programu.

graduate of the Medical university of Białystok, currently 
works at the university hospital of Ophthalmology. She 
has held her Erasmus scholarship and later defended her 
doctoral thesis at universität duisburg-Essen, germany, 
where she studied with Erasmus grant in the academic 
year 2005/06. appointed an Erasmus ambassador by 
the European Commission on the occasion of the 25th 

anniversary of the programme.

›››
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looking from the perspective of your professional and 
educational experiences, how dot you assess your 
Erasmus experience? has the stay abroad and partici-
pation in the programme influenced your current life? 
Studies abroad have opened a lot of opportunities to me. 
Erasmus mobility has been one of the most important 
events in my life and a starting point for my scientific 
career, which showed me the way in the right direction. 
i believe that the programme can spur a series of unex-
pected educational and professional experiences. it is 
an occasion to meet many inspiring people. it is a chance 
you cannot miss.

how every day contacts with other cultures, people 
speaking different languages and divergent systems 
of education contribute to the Erasmus programme? 
This aspect of Erasmus plays a significant role in the 
shaping of young people’s attitudes: their way of think-
ing, looking at the world, character and views.

is Erasmus a useful tool for gaining social competences? 
absolutely, and it is worth to look at it from a broader, 
global perspective, as a tool for acquiring academic and 
professional competences, which has been designed to 
enhance competitiveness of the European union against 
other countries of the world.

in his context, what makes European common values of 
Erasmus?
Erasmus has contributed to the modernisation of higher 
education in Europe and greater comparability of systems 
of education. it is an excellent tool for international 
cooperation; it stimulates innovativeness, openness 
and creativity in education. it focuses on improving the 
compatibility of education and educational experiences 
with labour market requirements, and as a result reduces 
youth unemployment.

jak z perspektywy doświadczeń zawodowych 
i edukacyjnych oceniasz swoje doświadczenia 
erasmusowe? czy wyjazd za granicę i udział 
w tym programie wpłynął w jakiś sposób na 
to, co robisz obecnie? 
Studia za granicą otworzyły mi drzwi do nowych 
możliwości. Erasmus był jednym z ważniejszych wy-
darzeń w moim życiu i początkiem rozwoju nauko-
wego, „wskazał mi drogę”. Myślę, że ten program 
może być początkiem całej serii następujących po 
sobie zdarzeń, doświadczeń: edukacyjnych, zawo-
dowych... Okazją do spotkania inspirujących ludzi. 
Jest to możliwość, z której warto skorzystać.

co wnoszą do Erasmusa codzienne kontakty 
z  innymi kulturami, ludźmi, z językiem ob-
cym, z innym systemem edukacyjnym? 
Ten aspekt Erasmusa ma istotny wpływ na kształto-
wanie postaw młodych ludzi: ich myślenia, sposobu 
postrzegania świata, charakteru, poglądów.

czy Erasmus jest według ciebie użytecznym 
narzędziem w zdobywaniu kompetencji spo-
łecznych? 
niewątpliwie, ale nie tylko. warto spojrzeć na pro-
gram w znacznie szerszym, globalnym kontekście, 
jako na narzędzie do zdobywania kompetencji za-
wodowych, akademickich, narzędzie, które ma słu-
żyć zwiększeniu konkurencyjności unii Europejskiej 
na tle innych krajów świata.

Patrząc z tej perspektywy: co decyduje o eu-
ropejskiej, wspólnotowej wartości Erasmusa?
Erasmus pomógł w modernizacji edukacji wyższej 
w Europie, sprawiając, że systemy kształcenia są 
bardziej porównywalne. Jest to znakomite narzę-
dzie współpracy międzynarodowej; stymuluje in-
nowacyjność, otwartość i kreatywność edukacji, 
ma również za zadanie zwiększyć kompatybilność 
wykształcenia i doświadczeń zdobywanych na 
uczelni z potrzebami rynku pracy, a przez to wpły-
wać na zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży.

rozmawiał | interviewer: łukaSz SMOgOrOwSki
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maRTa niEmyWSKa
Projektantka, absolwentka akademii Sztuk Pięk-
nych w warszawie (wydział wzornictwa Przemysło-
wego), laureatka wielu krajowych i międzynarodo-
wych nagród i wyróżnień, stypendystka Ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego. w ramach era-
smusowej wymiany studiowała na uczelni w Bra-
tysławie (Vysoká škola výtvarných umení – VŠVu, 
rok 2007). zajmuje się projektowaniem produktu, 
mebli i wnętrz. zajęła pierwsze miejsce w konkursie 
young design 2011. 

a designer and graduate of the academy of Fine arts in 
warsaw (Faculty of design). winner of several awards 
and domestic and international competitions, holder of 
a scholarship from the Minister of Culture and national 
heritage. under Erasmus, she studied at Vysoká škola 
výtvarných umení (VŠVu) in Bratislava (2007). She de-
signs products, furniture and interiors. First prize winner 
in the young design 2011 competition. 

›››
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a brilliant career, bustling activities, including Erasmus 
grant. What has driven you to leaving abroad as part of 
student exchanges?
i was in my third year, right before graduation. at this stage, 
you already possess some knowledge and ex perience, 
and as a student start to think about specialisation and 
directions for professional development. when ilearnt 
that there were vacancies at VŠVu in Bratislava – and 
i had heard a lot of positive opinions about the school, 
which is an equivalent of a Polish academy of arts, 
i filled out the application and left for the capital city of 
Slovakia. i worked at two studios: product design and 
applied graphics. i had a great time there. i met excellent 
lecturers, interesting assistant lecturers, and a whole 
load of talented people. at that time it was the only such 
institution in Slovakia, and as a result only outstanding 
personalities worked there. 

looking from the current perspective of your experiences 
and professional development, how do you assess your 
participation in Erasmus?
Thanks to the mobility, i had an opportunity to encounter 
a different approach to design. The professor who ran 
the product studio was a conceptualist who had a strong 
impact on students. his brave attitude towards design, 
which exceeded the functional aspects, still inspires me.

Błyskotliwa kariera, wiele działań, aktywności, 
a wśród nich przygoda z Erasmusem. co zde-
cydowało o tym, że postanowiłaś wyjechać na 
wymianę?
Byłam na trzecim roku studiów, tuż przed dyplo-
mem licencjackim. na tym etapie edukacji student 
posiada już pewne doświadczenie i wiedzę, poja-
wią się decyzje o specjalizacji, kierunku zawodo-
wego rozwoju. kiedy dowiedziałam się, że są wol-
ne miejsca na VŠVu w Bratysławie – a słyszałam 
dużo dobrych opinii o tej uczelni, która jest odpo-
wiednikiem polskiej aSP, wypełniłam dokumenty 
i wyjechałam do stolicy Słowacji. wybrałam dwie 
pracownie – projektowania produktu oraz grafikę 
użytkową. rewelacyjnie wspominam tamten czas. 
Poznałam świetnych profesorów, ciekawych asy-
stentów, mnóstwo zdolnych ludzi. w tamtym czasie 
była to jedyna taka uczelnia na Słowacji, a co za tym 
idzie – skupiająca naprawdę wybitne osobowości. 

jak z perspektywy własnych doświadczeń, 
rozwoju zawodowego oceniasz swój udział 
w Erasmusie?
dzięki wyjazdowi miałam okazję zetknąć się z innym 
podejściem do projektowania. Profesor prowadzący 
pracownię produktu był konceptualistą, niezwykle 
oddziałującym na studentów. Jego odważne podej-
ście do tematu projektowania, dalece wychodzące 
poza ramy użytkowości, wciąż mnie inspiruje.
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and what inspired you the most?
at VŠVu, thanks to its unique study programmes and 
organisational structure, a lot of projects were made 
by teams incorporating representatives of different 
specialisations, e.g. transport design students worked 
along fashion students, and those specialising in 
ceramics implemented projects with future textile 
designers. This interdisciplinarity was very inspiring. it 
spurred ex periments and called for artistic quests. at 
present, i highly value work as part of various teams, 
with new people and on varied topics. This helps you 
gain a fresh attitude to design and rules out the routine. 
People familiar with my designs can notice the influ-
ence of Erasmus on my work.

is Erasmus a quality mobility tool? Would you recommend 
it to young students?
absolutely, i would like to encourage students to partici-
pation in Erasmus. it is worth to enrol at several studios, 
meet many people, lecturers, students, and have an 
open mind. Travel broadens the mind, living in new sur-
roundings makes you an acute observer who goes off the 
beaten track.

Erasmus from the inside stands for every day contacts 
with foreign students. What have been your intercultural 
experiences?
i have met many students from different countries; Por-
tugal, russia, Slovenia, austria, the netherlands, Turkey, 
as well as the united States, Mexico and india... hanging 
around, watching movies, listening to the music, talking 
about culture, politics, social and economic conditions in 
their respective countries, all these made us get to know 
and understand one another better. 

czy jest coś, o czym możesz powiedzieć, że 
było szczególnie inspirujące?
Tak. w VŠVu dzięki programowi i organizacji samej 
uczelni powstawało dużo projektów tworzonych 
przez zespoły skupiające osoby z różnych kie-
runków, np. studenci z transport design tworzyli 
projekty wspólnie z osobami z fashion, ceramicy 
robili ciekawe projekty z osobami, które studio-
wały tkaninę. Ta interdyscyplinarność była bardzo 
inspirująca. Pozwalała na eksperymenty, zmuszała 
do poszukiwań. Obecnie bardzo cenię sobie pracę 
w różnych zespołach, z nowymi osobami, tematami. 
To sprawia, że ma się bardzo świeże podejście do 
projektowania. nie ma tu miejsca na rutynę. Jeżeli 
ktoś zna moje projekty, to może zauważyć wpływ 
okresu Erasmusa na moją pracę.

czy Erasmus to twoim zdaniem dobre „narzę-
dzie mobilności”? czy poleciłabyś ten pro-
gram młodym ludziom?
zdecydowanie zachęcam do wyjazdu w ramach pro-
gramu Erasmus. warto jest zapisywać się do wielu 
pracowni, poznawać wielu ludzi, profesorów, stu-
dentów, mieć otwartą postawę. Podróże kształcą, 
każda zmiana otoczenia jest dodatkową okazją do 
obserwacji, wyjścia poza pewne schematy.

Erasmus „od kuchni” to codzienne kontakty 
ze studentami z zagranicy. jak oceniasz ten 
program od strony doświadczeń międzykul-
turowych?
na uczelni było wielu studentów z różnych krajów: 
z Portugalii, rosji, Słowenii, austrii, holandii, Tur-
cji, byli tam amerykanie, Meksykanie, hindusi... 
Spędzanie wspólnie wolnego czasu, filmy, muzyka, 
rozmowy o ich kulturze, polityce, sytuacji społecz-
nej, gospodarczej – dzięki temu lepiej się poznali-
śmy, to zbudowało większe zrozumienie. 

rozmawiał/interviewer: łukaSz SMOgOrOwSki
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graduate of from the ignacy Jan Paderewski academy of 
Music in Poznań. he has held a scholarship of accademia 
Musicale Chigiana in Siena, italy and three scholarships 
from the Minister of Culture and national heritage. in the 
years 2010-2012, assistant to antoni wit, the director of 
the warsaw Philharmonic. Since 2012, the first conductor 
of the Podlasie Opera and Philharmonic. he studied under 
Erasmus at hochschule für Musik und darstellende kunst 
in Frankfurt am Main.

geologist who combines work with passion. graduated 
from the university of warsaw and Freiberg academy of 
Mining, specialization: natural deposits. after her Erasmus 
scholarship, she has continued mobility abroad in greece, 
the uSa and australia. at present, she works in Chile for an 
international company specialising in hydrogeology, which 
conducts research there. She searches for water in atakama 
desert.

Sociologist and graduate of the university of warsaw. 
he has completed a documentary making course at 
andrzej wajda School Film. at present, he works on 
his doctoral thesis at the Faculty of Sociology of the 
university of warsaw. he is the editor in chief of kultura 
Liberalna magazine. he has started his adventure with 
movie making during Erasmus scholarship. 

jaKUB chREnOWicz

absolwent akademii Muzycznej im. ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu, stypendysta acca-
demia Musicale Chigiana w Sienie we włoszech, 
trzykrotny stypendysta Ministra kultury i dziedzi-
ctwa narodowego. Przez dwa lata asystent dyrek-
tora Filharmonii narodowej, antoniego wita, a od 
2012 roku pierwszy dyrygent Opery i Filharmonii 
Podlaskiej. Erasmusowe doświadczenia zdobywał 
w hochschule für Musik und darstellende kunst we 
Frankfurcie nad Menem.

URSzUla WnOROWSKa

geolożka, łączy pracę zawodowa z życiową pasją. 
absolwentka uniwersytetu warszawskiego. Stypen-
dystka Erasmusa i absolwentka studiów magister-
skich na akademii górniczej we Freibergu (Tech-
nische universitaet Bergakademie, rok akademicki 
2001/02), specjalizacja złoża naturalne. Po stypen-
dium Erasmusa przygodę z zagranicznymi stażami 
kontynuowała w grecji, uSa i australii. Pracuje 
w Chile dla międzynarodowej firmy zajmującej się 
hydrogeologią. Prowadzi badania, szukając wody 
na Pustyni atacama.

gRzEgORz BRzOzOWSKi

Socjolog, absolwent uniwersytetu warszawskie-
go. ukończył kurs dokumentalny w Mistrzowskiej 
Szkole reżyserii Filmowej andrzeja wajdy. Obecnie 
pracuje nad doktoratem w instytucie Socjologii uni-
wersytetu warszawskiego. redaktor pisma „kultura 
Liberalna”. na stypendium Erasmusa w utrechcie 
(utrecht universiteit, holandia, rok akademicki 
2005/06) rozpoczął swoją przygodę z filmem. 
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 Erasmus to otwarcie na 
świat: ludzi, kultur, języków. 

Doświadczenie naukowe 
i osobiste, lekcja odwagi 

i budowanie pewności siebie. 
Erasmus daje moc!

Erasmus means opening to the 
world, people, cultures and 

languages. It stands for academic 
and personal experiences. It is a 

lesson in courage and self-esteem 
building. Erasmus empowers!

Wyjazd na Erasmusa wniósł coś nie tylko do 
moich studiów, ale w ogóle do mojego życia. 

Doświadczenie poznawania nowych, ciekawych 
ludzi, którzy stanowili mozaikę osób z całego 
świata, kontakt z kulturą muzyczną na bardzo 

wysokim poziomie... To otworzyło mi głowę.

Mobility under Erasmus has brought a lot to my studies 
and to my life. Meetings with new interesting people 

from all over the world and encounters with top class 
music culture have broadened my horizons.

Erasmus to czas doświadczeń 
naukowych, zawodowych, 
osobistych – czasami takich, 
że nawet nie podejrzewalibyśmy 
samych siebie, że możemy im 
sprostać.

 Erasmus is a great time for gaining 
scientific, professional and personal 
experience. Sometimes it poses such 
immense challenges that you would 
never think that you could cope with 
them. }

}

}
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alicja WOłyńczyK

Stypendystka Erasmusa w deventer w holandii 
(Saxion hogeschool ijselland, rok 2000/01), absol-
wentka uniwersytetu warszawskiego (informacja 
naukowa i studia bibliologiczne) oraz uniwersytetu 
Muzycznego (dawniej akademii Muzycznej) Fryde-
ryka Chopina w warszawie, obecnie doktorantka tej 
uczelni. Laureatka kilku konkursów, stypendystka 
Ministra kultury i dziedzictwa narodowego; repre-
zentowała Polskę w European Saxophone Ensemble.

PiOTR FRanciSzKOWSKi

absolwent ekonomii uniwersytetu Szczecińskiego 
i Fachhochschule dortmund w niemczech, na której 
spędził swoje erasmusowe stypendium (w drugim 
roku akademickim Erasmusa w Polsce, 1999/2000) 
oraz obronił pracę magisterską. Od początku zawo-
dowo związany z niemieckim pracodawcą. Obecnie 
jest prezesem zarządu polskiego przedstawiciel-
stwa niemieckiej spółki.

PiOTR SaUl

absolwent aSP we wrocławiu. Stypendysta Erasmu-
sa w niemczech (hochschule für Bildende künste 
Braunschweig Berlin, rok 2009). wszechstronny ar-
tysta. Operuje dźwiękiem, obrazem, ruchem. Były 
członek popularnego zespołu Me, Myself and i. Jego 
ulubioną dziedziną sztuki jest streetart. autor włas-
nych wystaw, wernisaży i murali. Laureat grand Prix 
Sztuki Młodego wrocławia. 

Erasmus student at Saxion hogeschool ijselland in 
deventer, the netherlands (2000/01), has completed 
studies in scientific information and biology at the 
university of warsaw and graduated from the Fryderyk 
Chopin university of Music (former academy of Music) 
in warsaw, where she pursues doctoral studies. winner 
of several competitions, holder of a scholarship from 
the Minister of Culture and national heritage. She has 
represented Poland in European Saxophone Ensemble. 

has graduated in economics from the university of 
Szczecin and Fachhochschule dortmund, germany, where 
he has held Erasmus scholarship (in the second academic 
year of Erasmus in Poland; 1999/2000) and has defended 
his second master thesis. From the beginning of his pro-
fessional career, he has worked for german employers. 
President of the board of a representation of a german 
company in Poland.

a graduate of the academy of Fine arts in wrocław, 
Erasmus student who spent his study period at 
hochschule für Bildende künste Braunschweig in 
Berlin, germany (2009), and a versatile artist who 
uses sound, image and movement. a former member 
of a popular Me, Myself and i band. Street art is his 
favourite form of arts. he has staged his own exhibi-
tions, vernissages and murals. a laureate of grand Prix 
of the Biennial Exhibition of young arts in wrocław.
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Erasmus był strzałem w dziesiątkę, okazją 
do rozwoju nie tylko artystycznego, ale też 

duchowego, życiowego. Pozwolił mi się otworzyć, 
nabrać doświadczeń, z których korzystam na co 
dzień. Dzięki temu moje prace stały się lepsze.

Erasmus has turned out to be a great success and 
an opportunity for artistic, spiritual and personal 
development. It has helped me open up and gain 

experience, from which I draw in my everyday life. 
Thanks to it my works are simply better.

Studiowanie w jednym kraju, w jednym 
mieście jest zamykaniem się na świat, pełen 
różnorodności. W każdym kraju europejskim 

dzieje się coś zupełnie innego: muzycznie, 
kulturowo. To stanowi o naszym bogactwie.  

Przy każdym kontakcie możemy się czegoś od 
siebie nauczyć, czymś zainspirować.

Studying in just only one city and one country 
stands for closing to the world full of diversity. Each 

European city has different things to offer in terms of 
music and culture, which makes them so diversified. 
With each contact, you can learn something new and 

find new inspiration.

Najbardziej w Erasmusie 
doceniam możliwość zdobycia 
wiedzy praktycznej oraz naukę 
otwartości: na inne kultury, 
styl życia, podejście do pracy. 
Wszystko to w moim przypadku, 
w mojej pracy – owocuje do 
dzisiaj.

What I appreciate in Erasmus most 
is the opportunity to gain practical 
knowledge and learn openness 
to other cultures, life styles, and 
a realistic approach to work. I see 
the results of it in my work today.

}

}

}
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gOncalO FEiO

Trener piłki nożnej. absolwent universidade Tecni-
ca de Lisboa (Faculdade de Motricidade humana) 
w  ojczystej Portugali. Staże trenerskie odbywał 
w europejskich klubach, m.in. w aS roma i londyń-
skim arsenalu. Podczas studiów w warszawskiej 
akademii wychowania Fizycznego w ramach Era-
smusa (w roku 2010) rozpoczął staż trenerski w Le-
gii warszawa. Obecnie jest trenerem w akademii 
Piłkarskiej Legii warszawa. 

magDa mUzyKa 

Projektantka ubioru. Studentka wyższej Szkoły 
umiejętności Społecznych, kierunek wzornictwo 
i Projektowanie ubioru. Stypendium Erasmusa 
na uczelni portugalskiej (instituto Politecnico de 
Castello Branco). Laureatka wielu konkursów mo-
dowych, m.in. finalistka ii Festiwalu art&Fashion 
w Poznaniu. z zaangażowaniem wspiera projekt 
pomocowy w afryce, wykorzystując swoją pasję do 
mody i projektowania. 

Football coach, graduate of the universidade Tecnica de 
Lisboa (Faculdade de Motricidade humana), Portugal. 
he has attended training courses for coaches in such 
European clubs as aS roma and arsenal London. during 
his Erasmus scholarship at the university of Physical 
Education in warsaw (2010) he commenced his coaching 
training at FC Legia warszawa. at present, he works as 
a coach at the Football academy of Legia warszawa.

Clothes designer. a graduate of the Poznań School of 
Social Sciences (design and Clothes design). Erasmus 
student at instituto Politecnico de Castello Branco in 
Portugal. Successful in several fashion competitions, 
to mention the finals of the 2nd art&Fashion Festival in 
Poznań. She actively supports development aid in africa 
using her passion for fashion and design.



Erasmus in Poland, Poland in Erasmus 47

Program Erasmus to 
kontakty z fascynującymi 
ludźmi i ogromne, różnorodne 
doświadczenia, które bez 
wątpienia będą procentować 
przez całe życie.

 Erasmus Programme means 
contacts with fascinating people 
and extensive, diversified 
experience, which certainly will 
pay off throughout the lifetime.

Erasmus to niesamowite 
doświadczenie, które rozwija, 

mobilizuje do pracy, uczy 
otwartości – na inną kulturę, 

kraje, języki... Pomaga 
w zdobywaniu wiedzy 

i umiejętności.

Erasmus is an incredible 
experience, which develops and 

mobilizes you to work. It teaches 
you openness to other cultures, 

countries and languages. It helps to 
acquire knowledge and skills. }

}
}
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has graduated in chemical technology from the 
Bydgoszcz university of Technology and agriculture. 
Erasmus student at universität Siegen, germany in 
the academic year 2002/03. he has defended his 
doctoral thesis at Technical university in denmark. he 
has participated in a prestigious Top 500 innovators 
research programme, as part of which he has held 
a scholarship at Stanford university in the uSa. he 
skilfully combines science and business in his profes-
sional career.

designer and owner of a fast developing interior design 
company and design studio. She has graduated from the 
academy of Fine arts in Poznań. She has developed her 
passion for design as part of an Erasmus grant at uni-
versität der künste in Bermin in 2005.

PiOTR SzEWczyKOWSKi

absolwent Bydgoskiej akademii Techniczno-
-rolniczej (obecnie uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy), stypendysta programu Erasmus 
w niemczech (universität Siegen, rok akademicki 
2002/03). z wykształcenia chemik. Pracę doktor-
ską bronił na uniwersytecie Technicznym w danii. 
wziął udział w prestiżowym programie naukowym 
Top 500 innovators, w ramach którego odbył staż 
na Stanford university w uSa. w pracy zawodowej 
doskonale łączy świat nauki i biznesu.

agniESzKa PaSiEKa

Projektantka, właścicielka firmy designerskiej 
projektującej wnętrza oraz właścicielka studia 
projektowego. absolwentka akademii Sztuk Pięk-
nych w  Poznaniu. Swoją przygodę z designem 
rozwijała podczas Erasmusa w Berlinie (univer-
sität der künste, rok 2005). 
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Erasmus? To proste: nie zastanawiaj się, tylko jedź! 
Nie wiesz, jakie furtki sobie otworzysz i co ze sobą 
przywieziesz. Na pewno będzie to nowe spojrzenie 
na świat, nowe perspektywy, możliwości.

Erasmus? It is as simple as that: do not give it a thought, 
but give it a try. You cannot image how many options 
you will open and what you will bring back. Surely it 
will be a new outlook on life, new perspectives, and 
new opportunities.

Każdy pobyt za granicą niewyobrażalnie poszerza horyzonty – to 
znacznie ułatwia późniejsze odnalezienie się w świecie. Dzięki 

Erasmusowi bardziej otwarcie spojrzałam również na możliwości, 
które są w Polsce, co pomogło mi w rozwijaniu własnej firmy.

 Each stay abroad broadens the horizons and greatly facilitates navigation 
in the world. Thanks to Erasmus, I have become more open to new 

opportunities, which are available in Poland. It has helped me establish 
my own business. }

}



The history of Erasmus in Poland is shorter than 25 years 
– we joined the programme in the academic year 1998/99. 
however, at the universities which started their Erasmus 
adventure in late 1990’s or at the beginning of the 21st 
century, no one can imagine academic life without the 
programme.

On the occasion of the silver jubilee of Erasmus, the 
Foundation for the development of the Education System 
has decided to commend those higher education insti-
tutions, out of forty participating in Erasmus from the 
onset, whose results are the most impressive in terms 
of "numbers". we want to praise institutions, which are 
"veterans" or rather "pioneers" of Erasmus in Poland, 
and which boast the largest number of outgoing student 
and staff mobilities. 

Program Erasmus w Polsce ma historię krótszą niż 
25 lat – uczestniczymy w nim od roku akademickie-
go 1998/99 – ale uczelnie, które rozpoczęły swoją 
przygodę z Erasmusem pod koniec lat 90. lub na po-
czątku tego stulecia, na pewno nie wyobrażają już 
sobie bez niego akademickiej rzeczywistości.

z okazji pierwszego znaczącego jubileuszu progra-
mu Erasmus Fundacja rozwoju Systemu Edukacji 
postanowiła wyróżnić te uczelnie, spośród czter-
dziestu biorących udział w Erasmusie od samego 
początku, w przypadku których rezultaty programu 
są najbardziej widoczne pod względem ilościowym. 
Chodzi więc o uczelnie, będące weteranami czy 
może raczej pionierami polskiego Erasmusa, mogą-
ce się pochwalić największą liczbą wyjeżdżających 
w ramach programu studentów i pracowników. 

Konkurs      z okazji 25-lecia
25th Erasmus

anniversary 
Contest

BEaTa SKiBińSKa
zastępca dyrektora programu „uczenie się przez  
całe życie”, Fundacja rozwoju Systemu Edukacji

deputy director of the "Lifelong Learning Programme", 
Foundation for the development of the Education System
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Mobilities abroad affect not only individuals who benefit 
from them in terms of their personal, social and professional 
development, but also impact the sending institutions. The 
contest entry form included a section devoted to the most 
interesting systemic results of mobility, such as initiatives 
aimed at promoting mobility, institutional changes resulting 
from the participation in the programme, and its impact on 
hEis’ image. 

at majority of universities, participation in Erasmus 
has necessitated strategic thinking about international 
cooperation and internationalisation of education. it has 
also served as an impulse for the drawing of develop-
ment plans and mission statements corresponding to 
specific character of a given university. Erasmus Policy 
Statements, which form a major part of applications for 
Erasmus Charters submitted to the European Commission, 
have paved the way for the development of strategic goals 
not only in the field of international cooperation.

To many universities, participation in the Erasmus pro-
gramme has stood for the first encounter with systemic 
solutions concerning promotion of the hEi and its edu-
cational offer. new ideas for reaching partner institutions 
thanks to interesting and informative message must have 
affected the image of individual universities.

information to this end has been provided in diplomas 
in the mobility category awarded to universities, which 
in their applications described the impact of Erasmus on 
their operations. •

wyjazdy zagraniczne mają wpływ nie tylko na ko-
rzystające z nich osoby, ich rozwój osobisty, spo-
łeczny i zawodowy, lecz także na wysyłające je 
instytucje. w formularzu konkursowym było więc 
również miejsce na przedstawienie najciekaw-
szych systemowych rezultatów mobilności, na 
przykład inicjatyw promujących ideę wymiany 
międzynarodowej, oraz zmian instytucjonalnych 
i wpływu programu na wizerunek uczelni. 

w większości szkół wyższych udział w Erasmusie 
wymusił strategiczne myślenie o współpracy mię-
dzynarodowej, internacjonalizacji kształcenia, 
a także dał impuls do tworzenia planów rozwoju, 
a później misji odpowiadających specyfice uczel-
ni. deklaracje polityki europejskiej (Erasmus 
Policy Statements), będące zasadniczą częścią 
wniosków o kartę uczelni Erasmusa składanych 
przez uczelnie do komisji Europejskiej, przecie-
rały drogę do opracowania celów strategicznych 
także w innych dziedzinach niż współpraca mię-
dzynarodowa.

dla wielu szkół wyższych udział w programie 
Erasmus oznaczał też pierwsze zderzenie z sy-
stemowymi rozwiązaniami dotyczącymi promocji 
uczelni i jej oferty dydaktycznej. nowe pomysły 
na dotarcie z interesującym przekazem do zagra-
nicznych uczelni partnerskich nie pozostały bez 
wpływu na wizerunek uczelni.

informacje na ten temat zostały wpisane do dy-
plomów wręczanych uczelniom nagrodzonym 
w kategorii mobilnościowej, które w swoich zgło-
szeniach opisały również wpływ Erasmusa na 
funkcjonowanie instytucji. •

Konkurs      z okazji 25-lecia

›››
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higher Education institutions awarded prizes

ThE laRgEST nUmBER OF mOBiliTiES UnDER ThE ERaS-
mUS PROgRammE 

1st place (golden Erasmus): the University of Warsaw  
–  in recognition of the largest number of outgoing 
Erasmus student and staff mobilities in the years 1998-
2010, the implementation of institutional changes, 
and improving the image of the university as a result of 
participation in the programme.

2nd place (silver Erasmus): The adam mickiewicz Universi-
ty in Poznań – for taking the second place in the rating of 
universities, which in the years 1998-2010 had the largest 
number of outgoing Erasmus student and staff mobilities.

3rd place (bronze Erasmus): the jagiellonian University 
– for taking the third place in the rating.

4th place (Erasmus statuette): the University of Wrocław 
– for taking the fourth place in the rating.

5th place (Erasmus statuette): the University of łódź 
–  for taking the fifth place in the rating and for the 
implementation of institutional changes, and improving 
the image of the university as a result of participation in 
the programme.

ThE highEST PERcEnTagE OF STaFF mOBiliTiES TO 
ThE TOTal nUmBER OF STaFF mEmBERS 
(the highest internationalisation rate – staff mobilities)

award (Erasmus statuette): the academy of Fine arts 
in cracow – the highest share of mobilities in the year 
2010/11 as compared to the total number of students.

honourable mention (Erasmus statuette): the 
Warsaw School of Economics – the second place in 
terms of the highest share of mobilities in the year 
2010/11 as compared to the total number of students, 
implementation of institutional changes, and improving 
the image of the university as a result of participation in 
the programme.

najWięcEj WyjazDóW W PROgRamiE ERaSmUS

i miejsce (złoty Erazm): Uniwersytet Warszawski  
– za największą liczbę wyjeżdżających w ramach Erasmusa 
studentów i pracowników w latach 1998-2010 oraz za 
wprowadzenie zmian instytucjonalnych i zmian w wize-
runku uczelni, wynikających z udziału w programie.

ii miejsce (srebrny Erazm): Uniwersytet im. adama 
mickiewicza w Poznaniu – za drugie miejsce w rankingu 
uczelni, które w latach 1998-2010 wysłały na stypendia 
Erasmusa najwięcej studentów i pracowników.

iii miejsce (brązowy Erazm): Uniwersytet jagielloński 
– za trzecie miejsce w tym samym rankingu.

iV miejsce (statuetka Erazma): Uniwersytet Wrocławski  
– za czwarte miejsce w tym samym rankingu.

V miejsce (statuetka Erazma): Uniwersytet łódzki  
– za piąte miejsce w tym samym rankingu oraz za wpro-
wadzenie zmian instytucjonalnych i zmian w wizerunku 
uczelni dzięki udziałowi w programie.

najWięcEj WyjazDóW STUDEnTóW W STOSUnKU 
DO OgólnEj liczBy STUDiUjących na UczElni 
(najwyższy wskaźnik internacjonalizacji – wyjazdy 
studentów)

nagroda (statuetka Erazma): akademia Sztuk Pięknych 
w Krakowie – najwięcej wyjazdów w roku 2010/11 w stosun-
ku do ogólnej liczby studentów uczelni.

Wyróżnienie (statuetka Erazma): Szkoła główna handlo-
wa w Warszawie – drugie miejsce pod względem liczby 
wyjazdów w roku 2010/11 w stosunku do ogólnej liczby 
studentów uczelni oraz za wprowadzenie zmian instytu-
cjonalnych i zmian w wizerunku uczelni dzięki udziałowi 
w programie.

lista nagrodzonych i wyróżnionych uczelni

4
5
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ThE highEST PERcEnTagE OF STaFF mOBiliTiES 
TO ThE TOTal nUmBER OF STaFF mEmBERS 
(the highest internationalisation rate – staff mobilities)

award (Erasmus statuette): the Polonia University 
in częstochowa - the highest share of staff mobilities 
in the year 2010/11 as compared to the total number of 
research and teaching staff at the institution.

honourable mention (Erasmus statuette):  
the Pedagogical University of cracow – the second 
place in terms of the highest share of staff mobilities 
in the year 2010/11 as compared to the total number of 
research and teaching staff at the institution.

highER EDUcaTiOn inSTiTUTiOnS aWaRDED hOnOURaBlE 

mEnTiOnS

The University of Warsaw – 9,182 outgoing Erasmus 
students and 1,680 outgoing staff mobilities in the 
years 1998-2010. in the academic year 2011/12, the 
university was awarded 3.8 million euro in funding for 
the implementation of Erasmus mobility (which is more 
than initial budget assigned to certain countries, to 
mention Estonia). 

Major successes of the university achieved during the 
implementation of the Erasmus programme:

 ▸ the rate and scope of institution’s internationalisation,
 ▸ institutional changes caused by the programme and its 
impact on the lives of individuals, 
 ▸ Erasmus Success Story in the years 2000-2006 
commendation to the university of warsaw as the 
only Polish university, next to a dozen in Europe, 
awarded in 2007; European Success Stories – Fostering 
internationalisation at European universities awarded 
in 2010;
 ▸ commendation to Joanna Pawełczak, a university 
student (“Erasmus: i am one of the two million who did 
it!” (2009), 
 ▸ Mobility Friendly university (2008), 
 ▸ development and implementation of a ‘foreign 
cooperation bureau’ module as part of the university 
Study Service System (pol. uSOS),
 ▸ launching of an electronic transfer system as a 
pioneering activity,
 ▸ implementation of a model electronic Learning 
agreement (e-La).

najWięcEj WyjazDóW naUczyciEli 
aKaDEmicKich W STOSUnKU DO ich OgólnEj 
liczBy na UczElni 
(najwyższy wskaźnik internacjonalizacji – wyjazdy 
pracowników uczelni)

nagroda (statuetka Erazma): akademia Polonijna 
w częstochowie – najwięcej wyjazdów nauczycieli aka-
demickich w roku 2010/11 w stosunku do ogólnej liczby 
pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych 
w instytucji.

Wyróżnienie (statuetka Erazma): Uniwersytet  
Pedagogiczny w Krakowie – drugie miejsce pod 
względem liczby wyjazdów nauczycieli akademickich 
w roku 2010/11 w stosunku ogólnej liczby pracowników 
naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w instytucji.

WyRóŻniOnE UczElniE

Uniwersytet Warszawski – w latach 1998-2010 wysłał 
do innych krajów w ramach wymiany Erasmusa prawie 
11 tys. osób: uczelnia zorganizowała wyjazdy 9182 
studentów oraz 1680 wyjazdów pracowników. w roku 
akademickim 2011/12 uniwersytet otrzymał na realizację 
działań związanych z mobilnością programu Erasmus 
ponad 3,8 mln euro, to jest więcej niż wynosił pierwotny 
budżet dla niektórych krajów, na przykład dla Estonii. 

największe sukcesy w Erasmusie wymienione przez 
uniwersytet:

 ▸ tempo i zakres umiędzynarodowienia uczelni;
 ▸ wpływ programu na zmiany instytucjonalne oraz na 
życie każdego ze stypendystów;
 ▸ „historia sukcesu” – wyróżnienie przyznane uniwersyte-
towi warszawskiemu jako jedynej polskiej uczelni (obok 
kilkunastu uczelni z innych krajów) w 2007 r. – Erasmus 
Success Story w latach 2000-2006; w 2010 r. – European 
Success Stories;
 ▸ Fostering internationalisation at European universities;
 ▸ wyróżnienie dla studentki uw, Joanny Pawełczak („Era-
smus: i am one of the two million who did it!”, 2009 r.); 
 ▸ „uczelnia przyjazna mobilności” (2008 r.); 
 ▸ opracowanie i wdrożenie w ramach uSOS (uniwersy-
teckiego Systemu Obsługi Studiów) modułu „Biuro 
współpracy z zagranicą”;
 ▸ wdrożenie elektronicznego systemu przelewów – jako 
działanie prekursorskie;
 ▸ wprowadzanie modelowego elektronicznego Learning 
agreement (e-La). ›››

)
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OThER hEiS aWaRDED DiSTincTiOnS in ThE 
"ThE laRgEST nUmBER OF mOBiliTiES" caTEgORy 
(more than 5000 mobilities in each one of them in the years 

1998-2010)

The adam mickiewicz University in Poznań – 7,825 
outgoing Erasmus students and 980 outgoing staff 
mobilities in the years 1998-2010. 

The jagiellonian University – 6,611 outgoing students 
and 853 outgoing staff mobilities.

The University of Wrocław – 5,474 outgoing students 
and 1,359 staff mobilities (second result in the country in 
terms of staff mobility after the university of warsaw).

The University of łódź – 4,146 outgoing student mobili-
ties and 1,189 staff mobilities (third result in the country 
after the university of warsaw and the university of 
wrocław. This, next to consistent growth in the number 
of incoming students, has been one of major achieve-
ments of the university).

UniVERSiTiES aWaRDED in ThE "highEST RaTE OF 
inTERnaTiOnaliSaTiOn" caTEgORy 
(based on the data for the academic year 2010/11)

The highest percentage of student mobilities to the total 
number of students:

The academy of Fine arts in cracow – in the academic 
year 2010/11, 4.23 % of all students (5.63% of full-time 
students) benefited from Erasmus mobilities.

 
innE UczElniE nagRODzOnE W KaTEgORii 
„najWięcEj WyjazDóW” 
(w każdej z nich w latach 1998-2010 odbyło się ponad 
5000 wyjazdów)

Uniwersytet im. adama mickiewicza w Poznaniu  
– w latach 1998-2010 zorganizował 7825 wyjazdów sty-
pendialnych studentów oraz 980 wyjazdów pracowników. 

Uniwersytet jagielloński w analogicznym okresie umoż-
liwił wyjazdy 6611 studentom oraz zorganizował 853 
wyjazdy pracowników, łącznie prawie 7500 wyjazdów.

Uniwersytet Wrocławski ma na swoim koncie 5474 wyjaz-
dy studentów i aż 1359 wyjazdów pracowników (drugi 
po uniwersytecie warszawskim wynik kraju, jeśli chodzi 
o liczbę wyjazdów pracowników uczelni).

Uniwersytet łódzki może się poszczycić 4146 wyjazdami 
studentów i 1189 wyjazdami pracowników (trzeci po uni-
wersytecie warszawskim oraz uniwersytecie wrocław-
skim wynik w kraju – to osiągnięcie uczelnia wskazała 
jako swój największy sukces obok systematycznego 
zwiększania się liczby studentów przyjeżdżających).

UczElniE WyRóŻniOnE W KaTEgORii  
„najWyŻSzE WSKaźniKi inTERnacjOnalizacji” 
(na podstawie danych z roku akademickiego 2010/11)

najwięcej wyjazdów studentów w stosunku do ogólnej 
liczby studentów uczelni:

akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – z wyjazdów 
Erasmusa skorzystało 4,23 proc. wszystkich studentów 
(5,63 proc. studentów stacjonarnych).

)
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The Warsaw School of Economics –2.62 % of all students 
(4.11 % of full-time students) benefited from Erasmus 
mobilities. 
major achievements of the hEi related to the 
implementation of the Erasmus programme include:

 ▸ higher awareness of the importance of international 
experiences for the development of school 
staff’s professional career (both teaching and 
administration staff); 
 ▸ greater interest in mobility on the part of students 
and staff, satisfaction with knowledge gained abroad 
and opportunities for adapting it to the needs of wSE 
(benchmarking); 
 ▸ change in the staff’s attitude towards students, both 
administration and teaching staff (especially those 
delivering lectures in English); 
 ▸ modernising the study programme, applying new 
teaching methods, placing greater emphasis on the 
global dimension; 
 ▸ positive impact of Erasmus training mobilities on 
the operations of the school’s organisational units 
(e.g. alumni Office, library);
 ▸ starting internationalisation of the school thanks to 
the Erasmus programme and expanding international 
relations outside Europe, the results of which 
include membership in a prestigious Partnership 
in Management (PiM) network (as the sole hEi from 
Poland) and concluding a number of agreements with 
hEis in asia and the americas.

The highest percentage of staff mobilities to the total 
number of employees:

The Polonia University in częstochowa – 30% of 
academic teachers have used the opportunity to stage 
lectures at universities abroad.

The Pedagogical University of cracow – 12.56% of 
teaching staff have benefited from mobilities for 
teaching assignments.

Szkoła główna handlowa w Warszawie – z wyjazdów 
skorzystało 2,62 proc. wszystkich studentów (4,11 proc. 
studentów stacjonarnych). 
za największe erasmusowe sukcesy uczelnia uznała:

 ▸ wzrost świadomości znaczenia, jakie ma doświadcze-
nie międzynarodowe w rozwoju kariery wśród pracow-
ników Szkoły (zarówno naukowo-dydaktycznych, jak 
i administracyjnych);
 ▸ wzrost zainteresowania studentów i pracowników 
wyjazdami oraz zadowolenie z uzyskanej za granicą 
wiedzy i możliwości jej adaptacji w Sgh (analiza najlep-
szych praktyk – benchmarking); 
 ▸ zmianę nastawienia pracowników do studentów, 
zarówno jeśli chodzi o pracowników administracji, jak 
i o wykładowców (zwłaszcza prowadzących zajęcia 
w języku angielskim); 
 ▸ modernizację zawartości przedmiotów, stosowanie 
nowych metod nauczania, zwiększenie nacisku na 
wymiar globalny; 
 ▸ pozytywny wpływ wyjazdów szkoleniowych programu 
Erasmus na działalność różnych jednostek organizacyj-
nych Sgh (np. Biura ds. absolwentów, biblioteki);
 ▸ rozpoczęcie internacjonalizacji uczelni dzięki progra-
mowi Erasmus i rozszerzenie kontaktów również poza 
Europę, czego efektem jest między innymi członkostwo 
w prestiżowej sieci uczelni PiM – Partnership in Mana-
gement (jako jedyna uczelnia z Polski) – oraz szereg 
nowych umów z uczelniami z azji i obu ameryk.

najwięcej wyjazdów w stosunku do ogólnej liczby 
pracowników uczelni:

akademia Polonijna w częstochowie – z wyjazdów 
dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć w zagranicznych 
uczelniach skorzystało 30 proc. nauczycieli akademickich.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – z wyjazdów 
dydaktycznych skorzystało 12,56 proc. nauczycieli 
akademickich.

›››

)

)
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On the occasion of the 25th anniversary of the Erasmus 
programme, special distinctions have been awarded 
to Erasmus coordinators who have been committed to 
programme implementation from its onset, i.e. since 
the academic year 1998/99. The following persons have 
been honoured:

hOnOURED ERaSmUS cOORDinaTORS

joanna Siołkowska, the Bydgoszcz university of 
Technology and agriculture (former academy of 
Technology and agriculture)

aniela Tejchman, the Technical university of gdańsk 

mirosław Klimkiewicz, the Jagiellonian university in 
kraków

Ewa Rybińska, the Technical university of radom 

Ewa Derkowska-Rybicka, the nicolaus Copernicus 
university in Toruń

Sylwia Salamon, the university of warsaw 

Elżbieta Fonberg-Stokłuska, the warsaw School of 
Economics 

Bożena Snopińska, warsaw university of Technology 

jadwiga Bolechowska, the wrocław university of 
Environmental and Life Sciences (former academy of 
agriculture)

Z okazji 25-lecia Erasmusa postanowiono również 
wyróżnić koordynatorów uczelnianych, którzy są 
związani z programem i zajmują się jego realizacją 
na uczelniach od samego początku, czyli od roku 
1998/99. Są to następujące osoby:

WyRóŻniEni KOORDynaTORzy UczElniani

joanna Siołkowska z uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
w Bydgoszczy (dawniej akademia rolniczo-Techniczna)

aniela Tejchman z Politechniki gdańskiej 

mirosław Klimkiewicz z uniwersytetu Jagiellońskiego 
w krakowie

Ewa Rybińska z uniwersytetu Technologiczno-
humanistycznego im. kazimierza Pułaskiego w radomiu 
(dawniej Politechnika radomska)

Ewa Derkowska-Rybicka z uniwersytetu Mikołaja 
kopernika w Toruniu

Sylwia Salamon z uniwersytetu warszawskiego

Elżbieta Fonberg-Stokłuska ze Szkoły głównej 
handlowej w warszawie

Bożena Snopińska z Politechniki warszawskiej 

jadwiga Bolechowska z uniwersytetu Przyrodniczego we 
wrocławiu (dawniej akademia rolnicza)

)
)

)

)

)
)

)
)

)



Kalendarium 
polskich 
obchodów 25-lecia
Schedule of 25th Erasmus 

anniversary Celebrations in Poland

OgÓLnOPOLSka dEBaTa STudEnTÓw w warszawie

STudEnTS naTiOnaL dEBaTE in warsaw

Parada SChuMana w warszawie

SChuMan’S ParadE in warsaw

12.05

FiLM promujący studiowanie w Polsce – premiera 

 VidEO promoting studying in Poland – official release

25.06

gaLa 25-LECia EraSMuSa w warszawie

25th EraSMuS anniVErSary gaLa in warsaw

23.11

kOnFErEnCJa PraSOwa w związku z otwarciem 
wystawy POkOLEniE EraSMuSa

PrESS COnFErEnCE at the exhibition EraSMuS 
gEnEraTiOn opening

04.10

27.11

LaS EraSMuSa – studencka akcja sadzenia 
Lasu Erasmusa; od 15 do 27 kwietnia posadzono 
w całej Polsce 25 tysięcy drzew.

EraSMuS FOrEST – students campaign; from 15 to 27 
april, 25 thousand trees were planted all over Poland.

15-27.04

iX zLOT zagranicznych studentów Erasmusa 
we wrocławiu

9th MEETing of international Erasmus Students in 
wrocław 

11-13.05

2012
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Jubileusz programu Erasmus jest okazją do zło-
żenia podziękowań wszystkim, których pełna 
zaangażowania praca przyczyniła się do sukcesu 
programu w Polsce. 

dziękujemy uczelnianym i wydziałowym koor-
dynatorom Erasmusa, przedstawicielom władz 
uczelni oraz wszystkim pracownikom szkół wyż-
szych zaangażowanym w realizację programu, 
których wysiłek umożliwia tysiącom Polaków 
udział w Erasmusie. 

dziękujemy resortom odpowiedzialnym za szkol-
nictwo wyższe w naszym kraju za wsparcie na-
szych działań i efektywną współpracę.

dziękujemy pracownikom FrSE: tym widocznym 
dla beneficjentów, jak również tym, którzy wspie-
rają wszystkie procesy związane z zarządzaniem 
programem. 

zespół wdrażający program Erasmus zmieniał się 
na przestrzeni lat. Obecnie w jego skład wchodzą:

The silver jubilee of the Erasmus programme is an excellent 
opportunity to thank all those who with their committed 
work contributed to the programme’s enormous success 
in Poland. 

we express our gratitude to institutional and departmen-
tal Erasmus coordinators, authorities of higher Education 
institutions and all hEis’ employees dedicated to the 
programme’s implementation, whose efforts have made 
it possible for thousands of Poles to benefit from the 
Erasmus programme.

we would like to thank the ministries responsible for 
education and research in our country for supporting our 
activity and for effective cooperation.

we express our appreciation to employees of the Founda-
tion for the development of the Education System (FrSE), 
both these having direct contact with beneficiaries, and 
those responsible for supporting the processes related to 
programme administration. 

The composition of the Erasmus team has changed over 
the years. at present, the team members are:

TOMaSz SzyMCzak 
członek zarządu FRSE (FRSE Board Member)

anna aTłaS 
dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie” 
(Director of the Lifelong Learning Programme)

BEaTa SkiBińSka
zastępca dyrektora programu „Uczenie się przez 
całe życie” (Deputy Director of the Lifelong Learning 
Programme)

dOrOTa ryTwińSka
koordynator zespołu Erasmusa (Erasmus Team 
Coordinator)

MałgOrzaTa CzłOnkOwSka-nauMiuk

rEnaTa dECEwiCz

TOMaSz JaSińSki

MagdaLEna kazińSka

anna rOgOwiCz-PiErzChała

rEnaTa SMOLarCzyk

kaTarzyna ŻOChOwSka

Podziękowania
acknowledgments
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Over the past years, the following persons have also 
worked for the Erasmus programme:  
kaTarzyna aLEkSandrOwiCz, anna BiELECka, 
MOnika CywińSka, anna graBOwSka,  
Edgar JurkiEwiCz, kaTarzyna LaSOTa,  
MiChał MrOCzkOwSki, agniESzka znÓJ,  
BEaTa ŻMiJEwSka. we would also like to thank 
dr wiTOLd SiEnkiEwiCz who managed the national 
agency of the Socrates programme over the first years of 
the programme’s implementation in Poland.

Last but not least, we would like to express our thanks 
to MirOSław MarCzEwSki, general director of the 
Foundation for the development of the Education System 
which is the national agency of the Lifelong Learning 
Programme, and to the FRSE management Board. They are 
responsible for shaping the organizational framework of 
the programme and ensuring synergy with other activities 
taken within the realm of higher education. •

w latach ubiegłych do zespołu należeli również: 
kaTarzyna aLEkSandrOwiCz, anna BiELECka, 
MOnika CywińSka, anna graBOwSka,  
Edgar JurkiEwiCz, kaTarzyna LaSOTa,  
MiChał MrOCzkOwSki, agniESzka znÓJ, 
BEaTa ŻMiJEwSka.  
dziękujemy także dr. wiTOLdOwi SiEnkiEwiCzOwi, 
który kierował narodową agencją Programu 
Socrates w pierwszych latach wdrażania programu 
Erasmus w Polsce.

Szczególne podziękowania kierujemy również do 
MirOSława MarCzEwSkiEgO, dyrektora general-
nego Fundacji rozwoju Systemu Edukacji – narodo-
wej agencji Programu „uczenie się przez całe życie” 
oraz do zarządu FrSE, którzy tworzą ramy organi-
zacyjne programu i zapewniają synergię z innymi 
działaniami prowadzonymi w obszarze szkolnictwa 
wyższego. •
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