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Jest porozumienie w sprawie programu Erasmus+ 

26 czerwca irlandzka prezydencja osiągnęła porozumienie w sprawie programu Era-
smus+. Pod jego szyldem skupione będą działania prowadzone dotychczas  
w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. | 27 czerwca 2013 r. 

 

Erasmus+ wystartuje w styczniu 2014 r. Środki finansowe na działa-
nia prowadzone w ramach programu będą przyznawane do końca 
2020 r. Budżet programu wyniesie ok. 16 mld euro. Działania prowa-
dzone w ramach Erasmusa+ będą skupione na kształceniu formalnym  
i nieformalnym ponad granicami Unii Europejskiej w celu kształtowa-
nia umiejętności studentów, młodzieży szkolnej, osób starszych, na-
uczycieli, a także poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Ponadto po raz 
pierwszy w programie znalazły się fundusze na sport. 

– Erasmus+ będzie zwiększał szanse młodych osób oraz stworzy dla 
nich kolejne możliwości – komentuje Ruairí Quinn, irlandzki minister 
edukacji. Dodaje, że od 2007 r. do dziś z unijnych programów korzy-
stało 400 tys. osób rocznie. Zmiana, którą przewiduje osiągnięte dziś 
porozumienie, spowoduje, że z unijnych funduszy przeznaczonych na 
kształcenie formalne i nieformalne w przyszłości skorzysta znacznie 
więcej osób.  

Program zostanie podzielony na trzy segmenty: mobilność edukacyj-
na, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz 
wsparcia reform polityki edukacyjnej. 

W ramach pierwszego segmentu studenci i uczniowie będą mogli się 
uczyć w instytucji partnerskiej, odbywać staż lub zdobywać doświad-
czenia jako uczeń, asystent lub praktykant za granicą. Pracownicy 
naukowi będą mogli prowadzić zajęcia, odbywać staże lub profesjo-
nalne szkolenia za granicą. Przewidziano też wsparcie międzynarodo-
wej wymiany studentów i pracowników do i z krajów trzecich w za-
kresie szkolnictwa wyższego. 

W ramach współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, 
Erasmus+ umożliwi m.in. nawiązywanie partnerstwa strategicznego 
pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami.  

Więcej informacji: www.erasmusplus.org.pl 
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