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Wspólne studia  

– czyli jakie STUDIA? 



CZY KONSORCJUM (KTÓREGO POLSKA UCZELNIA JEST CZĘŚCIĄ) 

JEST GOTOWE NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O EMJMDS? 

1. Mamy pomysł na wspólne studia, wiemy, że są one 

potrzebne i znajdziemy kandydatów. 

2. Każda z uczelni wchodzących w skład konsorcjum 

jest wyspecjalizowana w jakimś obszarze, bez 

udziału wszystkich parterów realizacja programu 

studiów nie byłaby możliwa. 

3. Kierunek studiów prowadzony w mojej uczelni, na 

bazie którego utworzone są/tworzone będą wspólne 

studia posiada akredytację. 



CZY KONSORCJUM (KTÓREGO POLSKA UCZELNIA JEST CZĘŚCIĄ) 

JEST GOTOWE NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O EMJMDS? (2) 

4. Stosowne uprawnienia i akredytacje posiadają 

wszystkie uczelnie – konsorcjanci. 

5. Każdy konsorcjant sprawdził w swojej uczelni, że 

realizacja takich wspólnych studiów jest możliwa. 

6. Wiem, jaki  dyplom otrzymają studenci, którzy 

pomyślnie ukończą studia. 

7. Mam wsparcie władz i administracji. 



CZY ZNAM FORMALNE KRYTERIA STAWIANE PRZED EMJMDS? 

 

 czas trwania studiów: 1 – 2 lata (od 60 do 120 ECTS) → 

UWAGA na wymogi polskich przepisów    

 skład partnerstwa: uczelnie z min. 3 krajów programu 

posiadające ECHE 

w pełni opracowane w momencie składania wniosku i 

gotowe do realizacji najpóźniej po roku 

przygotowawczym 

 

 



CZY ZNAM FORMALNE KRYTERIA STAWIANE PRZED EMJMDS? (2) 

 

w pełni akredytowane (uznane) do czasu naboru 

pierwszych studentów 

 kończące się wydaniem dyplomów: 

podwójnych/wielokrotnych bądź wspólnych 

prowadzone w oparciu o umowę o współpracy między 

partnerami 

 ścieżka kształcenia (miejsce studiowania) obejmuje 

realizację studiów w  co najmniej dwóch różnych 

krajach programu. 

 

 



CZY PROGRAM STUDIÓW, KTÓRY 

WSPÓŁTWORZĘ ZAPEWNIA 

interdyscyplinarność 

jakość 

konkurencyjność 

unikalność 

jointness 



ŹRÓDŁA INFORMACJI 

Erasmus Mundus Joint Master Degrees Course Catalog 
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ZASADY FINANSOWANIA EMJMDs 

Ryczałt na zarządzanie  

• 20 000 € na rok 
przygotowawczy 

• 50 000 € na każdą edycję 
(max. 4 edycje) 

Kwota na stypendia dla 
studentów (do 46 000 €) 

• Max. dla 15 studentów w 
każdej edycji (max. 60) 

• Możliwość wnioskowania 
o dodatkowe stypendia 
dla studentów z 
określonych regionów 
priorytetowych (max.28) 



PRZYKŁAD WSPÓLNYCH STUDIÓW Z KATALOGU EMJMDs 



CZY WARTO PROWADZIĆ 

WSPÓLNE STUDIA? 



EM JMDS – WYNIKI KONKURSU 2019 

97 

19 Złożone wnioski
ogółem

z udziałem PL

44 

12 dofinansowane
projekty

polscy partnerzy



EM JMDS – STATYSTYKI (UDZIAŁ PL) 

polskich uczelni uczestniczy w 38 projektach (jako 

partnerzy)  

Uczelnie uczestniczące w największej liczbie projektów: 

 Uniwersytet Jagielloński  8 

 Uniwersytet Łódzki 4 

 Politechnika Warszawska  4 

 Uniwersytet Wrocławski  4 

 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  3 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  3 

15 



Życzymy powodzenia w konkursach 

wniosków 2020 oraz przygotowaniach 

do programu 2021-2027 

Kontakt z Biurem Szkolnictwa Wyższego 

he2@erasmusplus.org.pl 

https://erasmusplus.org.pl/kontakt/szkolnictwo-wyzsze/ 
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