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SGH umożliwia wyjazdy i realizację wymiany
akademickiej w uczelniach zagranicznych na
całym świecie. Wymiana zagraniczna studentów
odbywa się w ramach programów wymiany, z

których najbardziej powszechnym i znanym jest
program Erasmus+, jak też w ramach
podpisanych międzyuczelnianych umów
bilateralnych. 
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PROGRAM ERASMUS+

Od ponad 20 lat SGH w ramach programu Erasmus
bierze udział w europejskiej wymianie akademickiej z
tzw. Krajami Programu (KA103), czyli krajami UE (27)
oraz stowarzyszonymi (Macedonia Północna, Islandia,
Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania).
Od 2014 r. wraz z nadejściem edycji programu Erasmus+
możliwe jest realizowanie również wymian z krajami
pozaunijnymi (akcja KA107). Wymiana może być
realizowana wyłącznie na podstawie podpisanych umów
międzyinstytucjonalnych z uczelniami partnerskimi,
określającymi warunki, m.in. dziedzinę i liczbę miejsc.

W ramach programu Erasmus+ można realizować kilka
wyjazdów (na studia lub praktyki) w ramach
nieprzekraczalnego kapitału mobilności 12 miesięcy na
danym poziome studiów.
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PROGRAM ERASMUS+

520 EUR miesięcznie - Dania, Finlandia, Irlandia,
Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja
500 EUR miesięcznie - Austria, Belgia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia,
Włochy 
450 EUR miesięcznie - Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
700 EUR miesięcznie – do krajów partnerskich
(KA107) + ryczałt na podróż wg odległości
(pojedyncze miejsca w ramach wygranych grantów) 

Okres wymiany jest dofinansowany według ustalonej
dla danego kraju miesięcznej stawki: 

W ramach Erasmus KA103 studenci niepełnosprawni
lub w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący
stypendium socjalne) mogą otrzymać dodatkowe
dofinansowanie z programu wsparcia POWER.
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UMOWY BILATERALNE

SGH ma podpisane ok. 100 umów bilateralnych z
uczelniami w 30 krajach na całym świecie (głównie poza
UE) z możliwością realizacji wymiany studenckiej.
Wymiana w ramach umów bilateralnych jest bezpłatna,
tj. nie ponosi się opłat za studia na uczelni partnerskiej,
jednak cały wyjazd jest finansowany przez studenta. W
tym przypadku nie ma dofinasowania. Wyjątkiem jest
możliwość ubiegania się o stypendium rządowe w kilku
krajach (Singapur, Korea Południowa, Japonia,
Szwajcaria). Nieliczne wyjazdy do krajów, do których
SGH wygrało granty w ramach programu Erasmus+
KA107 – Mobilności z krajami partnerskimi, mogą być
również dofinansowane.
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• Doskonalenie znajomości języka obcego
• Szansę na poznanie nowych ludzi i kultury
innego kraju
• Sprawdzenie się w nowej sytuacji i otoczeniu
• Wzbogacenie CV
• Zostanie ambasadorem Polski i swojej uczelni
na świecie
• Przeżycie fantastycznej przygody  

Co zyskujesz, wyjeżdżając
na wymianę?
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7 KROKÓW DO WYJAZDU

1. Znajomość języka obcego. Jeśli nie posiadasz
komercyjnego certyfikatu językowego, możesz podejść
do testu kompetencyjnego organizowanego przez
CNJO. Testy są przewidziane w styczniu. Nie przegap
zapisów – o szczegóły pytaj w CNJO! Sprawdź
uznawane certyfikaty językowe i punkty za nie. Walcz o
punkty w rekrutacji!
(lista uznawanych certyfikatów językowych znajduje się
na stronie CWM)

2. Średnia/punkty rekrutacyjne. Liczy się w kwalifikacji,
ale czy masz jeszcze na to wpływ... 😊

3. Aktywność studencka. Jeśli działasz, zadbaj o
zgłoszenie się do samorządu studenckiego, aby uzyskać
punkty za działalność studencką. Każdy punkt liczy się w
rekrutacji!
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7 KROKÓW DO WYJAZDU

4. Uczelnie partnerskie – dokonaj wyboru. W połowie
grudnia CWM opublikuje listę uczelni partnerskich.
Zapoznaj się z warunkami wymiany pod kątem języka
obcego, poziomu studiów, semestru wymiany, swoich
preferencji destynacji i możliwości finansowych,
dofinansowania lub jego braku. Przemyśl wybór. Jeśli
chcesz wiedzieć więcej o uczelniach lub upewnić się, że
to właściwy wybór, zajrzyj do raportów studentów na
stronie CWM.

5. Rejestracja w systemie kwalifikacyjnym (styczeń). To
tu dokonujesz swojego wyboru uczelni (max. 16), w
których pragniesz spędzisz semestr i ustalasz ich
kolejność. Po zamknięciu systemu żadne zmiany nie są
możliwe, a przydział następuje na podstawie zdobytej
liczby punktów. Uczelnie, do których nie spełniasz
wymogów, są wykluczane z twoich wyborów.
Nie zapomnij też zaciągnąć do systemu dokumentów
np.: certyfikatu językowego czy zaświadczenia o urlopie
dziekańskim.
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7 KROKÓW DO WYJAZDU

6. Wyniki przydziałów. Cierpliwie czekaj i śledź
harmonogram kwalifikacji. Jeśli zauważysz
nieprawidłowości w wynikach punktacji – złóż
odwołanie. Ogłoszenie przydziałów zostanie
opublikowane przez CWM - nie przegap ich
potwierdzenia w systemie.

7. Aplikacja. Gratulacje! Jesteś zakwalifikowany na
wymianę! Teraz czas na przygotowanie dokumentów
aplikacyjnych według wymogów uczelni partnerskiej
oraz SGH.

8. Przygoda. Wyjedź i ciesz się nowym doświadczeniem!
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Kto może wyjechać?

Każdy student SGH spełniający wymogi kwalifikacyjne.

Do kwalifikacji podchodzisz w roku poprzedzającym
wyjazd, więc możesz wyjechać na 2 i 3 roku studiów
licencjackich lub 2 roku studiów magisterskich. Nie
możesz się rekrutować na swoim ostatnim roku studiów!

Wyjazd może trwać maksymalnie rok akademicki, o ile
przewiduje to umowa z uczelnią partnerską.

Jeśli masz warunki z przedmiotów – możesz brać udział
w kwalifikacji, ale przed wyjazdem musisz wszystko
zaliczyć.
 
Jeśli jesteś na urlopie dziekańskim – możesz brać udział
w kwalifikacji w trakcie urlopu, ale nie możesz w tym
czasie realizować wymiany.
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KWALIFIKACJA

O tym, kto zakwalifikuje się na wymianę, decyduje
liczba uzyskanych punktów w następujących
kategoriach (do zdobycia maksymalnie 100 punktów):

Przeliczniki certyfikatów językowych znajdziecie na stronie CWM.
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KWALIFIKACJA

Minimalna wymagana średnia (skumulowana ze
wszystkich ukończonych w momencie rekrutacji na
wymianę semestrów) to 3,4.
Jeśli jesteś na 1. roku studiów licencjackich, to brane
są pod uwagę Twoje punkty rekrutacyjne (min. 253).
W przypadku osób na studiach magisterskich brana
pod uwagę jest średnia, dzięki której student dostał
się na SM, albo punkty z testu wiedzy ekonomicznej
(min. 50%).

PUNKTY REKRUTACYJNE: ŚRENIA

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA
Czynna działalność w kołach i organizacjach studenckich
oceniana jest przez Samorząd Studentów. Jeśli
prowadziłeś działalność studencką w SGH lub na innej
uczelni - zgłoś to do Samorządu Studentów jak
najszybciej.
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KWALIFIKACJA

mają komercyjny certyfikat językowy na poziomie
min. B2 (lista akceptowanych testów znajduje się na
stronie CWM)
ukończyli szkołę średnią w języku obcym (w Polsce
lub za granicą)
ukończyli studia wyższe w języku wykładowym
obcym (w Polsce lub za granicą)
posiadają certyfikat ukończenia lektoratu CNJO
SGH (dot. osób wyjeżdżających na studiach
magisterskich)

PUNKTY REKRUTACYJNE: TESTY JĘZYKOWE
Testy językowe CNJO odbędą się w styczniu 2021. Są
obowiązkowe dla studentów 3 semestru SL oraz 1
semestru SM. Pozostali studenci, którzy nie posiadają
innego uznawanego w kwalifikacji potwierdzenia
znajomości języka i chcą wziąć udział w egzaminie,
muszą zapisać się w CNJO.

Do testu nie muszą podchodzić studenci, którzy:

Jak wyjechać na wymianę? 14



Prezentacja dotycząca wyjazdu
przygotowana przez CWM

wśród wolontariuszy ESN SGH

Gdzie szukać informacji?
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Centrum Współpracy
Międzynarodowej SGH - kontakt z
koordynatorami, raporty studentów,
którzy zrealizowali wymianę

Strony www uczelni partnerskich



Oferujemy Wam poznanie programu Erasmus ze strony
praktycznej! Mobility Week to seria interaktywnych
spotkań, podczas których nasi prelegenci podzielą się z
Wami swoim własnym doświadczeniem z wymian, przekażą
Wam przydatne rady, jak i chętnie odpowiedzą na Wasze
pytania. Poszczególne dni tematyczne obejmują szeroki
i kompletny zakres zagadnień - poznacie uroki życia jako
Erasmo, zaskoczą was korzyści płynące z mobilności, a także
dowiecie się jakie są najczęstsze kierunki wybierane przez
miejscowych studentów i z czego to wynika. Absolutny
niezbędnik dla wszystkich zainteresowanych programem
Erasmus!

Gdzie szukać informacji?
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Projekt Mobility Week



Kto koordynuje wymianę?

Agata Kowalik (akowalik@sgh.waw.pl) i Marta
Tymińska (mtymin@sgh.waw.pl) w ramach Erasmus+
Nadiya Skyba (nskyba@sgh.waw.pl) - wyjazdy w
ramach umów bilateralnych

Programy wymian studenckich koordynuje Centrum
Współpracy Międzynarodowej (CWM). CWM mieści się
w pokojach 6-18 w budynku A. 
Koordynatorem Uczelnianym  programu Erasmus+ jest
Małgorzata Chromy (mchromy@sgh.waw.pl), zaś
obsługą studentów wyjeżdżających zajmują się: 
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Do zobaczenia
na wymianie!


