
poradnik dla Pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
zamierzających wyjechać w ramach Programu Erasmus+

dr inż. Dagmara Dołęga

Centrum Dydaktyki

erasmus@sum.edu.pl

4/11/2019   ver.1.0



▪ Kraje Programu, czyli dokąd mogę jechać

▪ Rodzaje wyjazdów pracowniczych

▪ Rekrutacja

▪ Niezbędne dokumenty

▪ Rozliczenie wyjazdu

▪ Informacje kontaktowe
▪ Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

▪ Administracja Programu Erasmus+
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KRAJE PROGRAMU:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

▪ Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwa spoza UE uczestniczące w programie

▪ Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Turcja
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ERASMUS+
KRAJE PROGRAMU



WYJAZD SZKOLENIOWY

można wyjechać na szkolenie organizowane 
w zagranicznym przedsiębiorstwie, organizacji 
albo instytucji w innym kraju programu.

W przypadku wyjazdu szkoleniowego 
nie jest wymagane by instytucja przyjmująca 
znajdowała się na liście uczelni partnerskich.

Na szkolenie mogą wyjechać zarówno 
nauczyciele akademiccy, 
jak i pracownicy techniczni i administracyjni.

Wyjazd szkoleniowy:
- trwa co najmniej 2 dni,
- program szkolenia obejmuje cały 
okres trwania wyjazdu.
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WYJAZD DYDAKTYCZNY

można wyjechać do szkoły wyższej, 
która współpracuje 
z Śląskim Uniwersytetem Medycznym 
w Katowicach w ramach Programu Erasmus+. 

Lista uczelni partnerskich znajduje się tutaj. 

Wyjazd dydaktyczny:
- trwa co najmniej 2 dni,
- obejmuje minimum 8 godzin dydaktycznych 
na tydzień. 
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Rekrutacja 

Pracowników SUM 

na wyjazdy w ramach 

Programu Erasmus+ 

trwa w sposób ciągły, 

aż do wyczerpania 

dostępnych 

środków finansowych.

Znajdź interesujące Cię szkolenie lub uzgodnij z Uczelnią Partnerską szczegóły wyjazdu dydaktycznego.

Sprawdź czy dostępne są fundusze i zarezerwuj wyjazd:

napisz mail na adres erasmus@sum.edu.pl 

W tytule maila wpisz „WYJAZD SZKOLENIOWY ERASMUS” lub „WYJAZD DYDAKTYCZNY ERASMUS”.

Wypełnij niezbędne dokumenty 

i komplet dokumentów dostarcz do Centrum Dydaktyki (p. 503) w siedzibie Rektoratu SUM.

Dokumenty należy dostarczyć
co najmniej 30 dni przed 
planowanym wyjazdem!

mailto:erasmus@sum.edu.pl?subject=WYJAZD%20SZKOLENIOWY%20/%20DYDAKTYCZNY%20ERASMUS


4/11/2019   ver.1.0

„Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching” lub „Mobility Agreement Staff Mobility For Training”

w zależności od typu wyjazdu – dydaktyczny lub szkoleniowy.

„Formularz zgłoszeniowy dla kadry w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

lub udziału w szkoleniu”

„Wniosek o usprawiedliwioną nieobecność w pracy”III

II

I

http://student.sum.edu.pl/wp-content/uploads/Erasmus/STAFF/Staff-Mobility-Agreement-teaching_integr_2019.docx
http://student.sum.edu.pl/wp-content/uploads/Erasmus/STAFF/Staff-Mobility-Agreement_training_integr_2019.docx
http://student.sum.edu.pl/wp-content/uploads/Erasmus/STAFF/Formularz-zgloszeniowy-Pracownicy-SUM.doc
http://student.sum.edu.pl/wp-content/uploads/Erasmus/STAFF/wniosek-o-usprawiedliwion-nieobecno-w-pracy.pdf


MOBILITY AGREEMENT
Staff Mobility For Teaching & Staff Mobility For Training
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DANE

W przypadku instytucji przyjmującej wystarczy skan dokumentu z podpisem osoby odpowiedzialnej. 

Podpisy uzyskane w Sum oraz Twój podpis powinny być oryginalne.



… TERAZ cierpliwie poczekaj 
na uzyskanie zgody na wyjazd …

Twoje dokumenty są procedowane w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych.

Po przekazaniu ich ponownie do Centrum Dydaktyki zostanie przygotowana umowa na wyjazd.

Po otrzymaniu zawiadomienia o przygotowanej umowie, 
zostaniesz zaproszony do Centrum Dydaktyki (p. 503)

celem podpisania umowy.

Wypłata środków finansowych 
nastąpi po podpisaniu umowy przez obie strony, 

tj. Pracownika oraz Prorektora wskazanego w treści umowy.
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Dostarcz do Centrum Dydaktyki SUM (p.503) oryginał „Confirmation of Stay”. 

Jest to dokument wydawany przez instytucję goszczącą, 

w którym potwierdzona jest data rozpoczęcia i zakończenia Twojej mobilności.

Wypełnij Raport online, 

do którego wypełnienia zostaniesz zaproszony mailowo po zakończeniu mobilności.

Prześlij, krótką recenzję ze zdjęciami z Twojego wyjazdu na adres erasmus@sum.edu.pl wpisując w temacie „Recenzja wyjazdu Erasmus”. 

Prześlij też zgodę na zamieszczenie przesłanej recenzji i zdjęć na stronach związanych z Programem Erasmus+ i Śląskim Uniwersytetem 

Medycznym w Katowicach. 
III

II

I

mailto:erasmus@sum.edu.pl
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prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem
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Katedra i Zakład Fizjologii 

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

ul. Jordana 19

41-808 Zabrze Rokitnica
jjochem@poczta.onet.pl



dr inż. Dagmara Dołęga
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Centrum Dydaktyki

Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

V piętro / p. 503

tel. 32 208 3672

erasmus@sum.edu.pl

ddolega@sum.edu.pl 
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