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Działania programu Tempus będą nadal realizowane, choć sama nazwa zniknie.  

Na nowych zasadach działać będzie również Erasmus Mundus. 

Przyjęcie nowego programu edukacyjnego na lata 2014-2020 Erasmus+ pociąga za sobą wiele 

zmian w dobrze już znanych uczelniom programach wspierających współpracę międzynarodową – 

Tempus i Erasmus Mundus. Działania programu Tempus, tj. współpraca na rzecz modernizacji sys-

temów szkolnictwa wyższego czy też reforma programów nauczania, w strukturze nowego programu 

będą nadal obecne, choć już nie pod nazwą Tempus. Warto podkreślić, że pole działania projektów, 

a tym samym współpracy z krajami pozaeuropejskimi, zostanie rozszerzone. Stanie się to zarówno 

w zakresie geograficznym – projekty będzie można realizować również z krajami Azji, Afryki i Pacyfi-

ku oraz Ameryki Łacińskiej, jak i w zakresie działań możliwych do realizacji. Projekty wspierające 

współpracę z krajami sąsiadującymi z UE będą mogły zawierać dodatkowy element mobilności stu-

dentów i pracowników, którego w obecnym programie często uczelniom brakowało.  

Całkowitemu przeobrażeniu ulegnie również program Erasmus Mundus. Mobilność studentów i pra-

cowników do i z krajów poza unijnych zostanie w Erasmusie+ podtrzymana, ale na nowych zasadach 

i w nowej odsłonie. Od 2014 r. szkoły wyższe w oparciu o umowy dwustronne z uczelniami partner-

skimi na całym świecie będą mogły wymieniać studentów i pracowników wedle dobrze już znanej 

formuły programu Erasmus.  

Możliwość realizacji wspólnych studiów, które zaraz obok mobilności są jednym z najważniejszych 

narzędzi przyczyniających się do umiędzynarodowienia uczelni, zostanie podtrzymana dla studiów 

magisterskich. Zmiana nastąpi dla uczelni poszukujących możliwości wsparcia wspólnych studiów na 

III stopniu kształcenia – dofinansowanie dla wspólnych studiów doktoranckich uczelnie odnajdą  

w programie Horizon 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie. Wymogi odnoszące się do 

tworzenia wspólnych programów nauczania znane z programu Erasmus Mundus nie ulegną zasadni-

czym zmianom.  
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