
 

 

DZIEŃ INFORMACYJNY 

Działania wspierające współpracę międzynarodową szkół wyższych 

z krajami partnerskimi 

Założenia konkursu wniosków 2020 dla wybranych akcji programu 

Erasmus+ sektor szkolnictwa wyższego 

Warszawa | 29 października 2019 r. 

Hotel Mercure Warszawa Centrum, Złota 48/54, I piętro, sala Scherzo 

W ramach przygotowania polskich uczelni do skorzystania z możliwości oferowanych przez program 

Erasmus+ w konkursach wniosków 2020 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza 

przedstawicieli szkół wyższych na „Dzień informacyjny”, podczas którego będzie można uzyskać 

informacje o następujących działaniach/akcjach programu Erasmus+, w ramach których możliwa jest 

współpraca polskich uczelni z krajami partnerskimi: 

a. Mobilność z krajami partnerskimi (International Credit Mobility) 

b. Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees, 

EMJMDs) 

c. Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich (Capacity Building in 

Higher Education) 

d. Jean Monnet 

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z zasadami wnioskowania i 

realizacji projektów w ramach ww. działań.  

Dzień Informacyjny jest adresowany do: 

 przedstawicieli szkół wyższych (nauczycieli akademickich, władz wydziałów, władz uczelni), 

którzy chcieliby pogłębić wiedzę na temat możliwości oferowanych w programie Erasmus+ 

w zakresie współpracy z tzw. krajami partnerskimi
1
; 

 uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+, którzy chcieliby uzyskać 

ogólne informacje o tzw. działaniach międzynarodowych programy Erasmus+ (International 

Dimension), aby przekazać je społeczności akademickiej własnych uczelni. 

Gościem tegorocznego Dnia Informacyjnego będzie przedstawicielka krajowego biura programu 

Erasmus+ z Kirgistanu, Pani Guldastan Berdikulova. 

Rejestracja na spotkanie prowadzona jest online poprzez stronę: 

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/f1ee386afbd4e42b8ccbede957177773 do 21.10.2019. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają koszty podróży do i z Warszawy oraz 

koszty ewentualnego zakwaterowania. 

UWAGA! Spotkanie będzie prowadzone częściowo w języku angielskim (bez tłumaczenia na 

język polski). 

                                                           
1
 Definicja krajów partnerskich oraz podział na regiony geograficzne znajduje się w „Przewodniku 

po programie Erasmus+”. 

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/f1ee386afbd4e42b8ccbede957177773
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10:30–11:00 Rejestracja uczestników  

11:00–12:30 

Przegląd oferty programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego – 

konkurs 2020 

przedstawiciel Narodowej Agencji 

Mobilność z krajami partnerskimi jako sposób na rozwinięcie 

współpracy instytucjonalnej. Zaproszenie do składania wniosków 

2020 

przedstawiciel Narodowej Agencji 

Higher education in Kyrgyzstan. Cooperation between Kyrgyz and 

Polish HEIs in Erasmus+ programme – current state and 

perspectives 

representative of the National Erasmus+ Office in Kyrgyzstan  

contribution to be delivered in English/ wystąpienie w języku angielskim 

12:30–13:30 Przerwa obiadowa 

13:30–15:00 

Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach 

partnerskich (CBHE). Zaproszenie do składania wniosków 2020 

przedstawiciel Narodowej Agencji  

Działania Jean Monnet. Zaproszenie do składania wniosków 2020 

przedstawiciel Narodowej Agencji 

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EM JMDs). 

Zaproszenie do składania wniosków 2020 

przedstawiciel Narodowej Agencji  

Perspektywy  współpracy z krajami partnerskimi w kolejnej fazie 

programu Erasmus+ na lata 2021-2027 

przedstawiciel Narodowej Agencji 

15:00 – 16:00 
Indywidualne konsultacje z przedstawicielką Kirgistanu/ Individual 

consultations with the Kyrgyz NEO representative 

 


