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Cel konferencji: 

 przegląd projektów (z)realizowanych w programie Erasmus+, których 
tematyka związana jest z cyfryzacją procesu wymiany dokumentów 

wykorzystywanych do przygotowania, realizacji i rozliczenia wyjazdów  
w programie Erasmus+ (np. Online Learning Agreement, Egracons, 

Erasmus without Paper, Erasmus App); 

 przedstawienie zamierzeń związanych z cyfryzacją w programie Erasmus 
na lata 2021-2027; 

 wymiana doświadczeń i poglądów w obszarze możliwych sposobów 
przygotowania się szkół wyższych do cyfryzacji zapowiadanej w programie 

Erasmus na lata 2021-2027. 

Uczestnicy: 

 przedstawiciele polskich szkół wyższych zaangażowanych w projekty 

mobilności studentów i pracowników w programie Erasmus+ (uczelniani/ 
wydziałowi koordynatorzy Erasmusa+, osoby kontaktowe ds. Erasmusa+). 

Prelegenci: 

 przedstawiciel European University Foundation zaangażowany w realizację 
projektów, w ramach których przygotowywana jest cyfryzacja 

procesu  wymiany dokumentów związanych z mobilnością w programie 
Erasmus; 

 przedstawiciel konsorcjum uczelni stosujących system USOS 
(Uniwersytecki System Obsługi Studiów); 

 przedstawiciel(e) uczelni wykorzystujących inne niż USOS systemy 

informatyczne do zarządzania mobilnością w programie Erasmus+. 

Dodatkowe informacje dla uczestników: 

 udział w konferencji jest bezpłatny; koszty dojazdu oraz ewentualnego 
zakwaterowania są pokrywane przez uczestników; 

 organizator zapewnia obiad oraz napoje podczas przerw; 

 prezentacje ze spotkania zostaną udostępnione po konferencji na stronie 
internetowej. 
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PROGRAM 
 

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników 

11:00 – 13:00 

Sesja I – W oczekiwaniu na „cyfryzację” Erasmusa 

HARPA-SIF ARNARSDOTTIR, Komisja Europejska - 

przedstawienie zamierzeń związanych z cyfryzacją  

w programie Erasmus na lata 2021-2027 

JOAO BACELAR, European University Foundation - prezentacja 

prac przygotowujących interesariuszy do cyfryzacji 

mobilności w programie Erasmus 

DR JANINA MINCER-DASZKIEWICZ, Uniwersytet Warszawski - 

Jak połączyć uczelniane systemy komputerowe wspierające 

realizację mobilności z narzędziami przygotowywanymi 

przez KE? Studium przypadku systemu USOS  

Dyskusja, pytania i odpowiedzi 

13:00 – 14:00 Obiad 

14:00 – 16:00  

Sesja II – Czy jesteśmy gotowi na cyfryzację  

w programie Erasmus? 

MARLENA BLICHARZ, AGATA BRYKOWSKA, Akademia Sztuki 

Wojennej  

SEBASTIAN GOLDSZTAJN, Politechnika Częstochowska 

Studia przypadku uczelni wykorzystujących inne niż USOS 

systemy informatyczne wspierające realizację mobilności 

pod kątem jej merytorycznego oraz finansowego 

przygotowania i rozliczenia 

Dyskusja, pytania i odpowiedzi 

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

 

Językiem konferencji będzie jęz. polski, przy czym wystąpienia przedstawicielki Komisji Europejskiej  

i przedstawiciela European University Foundation będą w jęz. angielskim (bez tłumaczenia na jęz. 

polski). 


