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Znajdź 
swój 
wydział

Zaaplikuj na wybrany typ mobilności.
W 1 roku akademickim można zrealizować aż 3 praktyki, 
dlatego jeśli planujesz więcej niż jeden wyjazd, zaaplikuj 
na odpowiednią liczbę praktyk!

W przypadku wyjazdu na studia
można wskazać maksymalnie trzy 
uczelnie na semestr zimowy, letni 
lub cały rok akademicki.



Zasady wyjazdów na studia:
https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-
studentow/studia/

Zasady wyjazdów na praktyki:
https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-
studentow/praktyka/



Po wybraniu odpowiedniego typu wyjazdu na Twoim wydziale, 
kliknij Zaaplikuj teraz!



Po wybraniu OUT semestr zimowy lub OUT semestr letni 
możliwy jest wyjazd tylko na jeden semestr, nawet jeśli 
umowa z uczelnią dopuszcza wyjazd na dwa semestry.

Wyjazd na cały rok akademicki możliwy jest jedynie po 
wybraniu OUT cały rok pod warunkiem, że umowa z uczelnią 
przyjmującą dopuszcza wyjazdy roczne.



Jeśli jeszcze nie masz 
konta w tym systemie, 
kliknij I am a new
applicant i załóż nowe 
konto. 

Jeśli masz już konto 
w tym systemie, 
zaloguj się do niego. 



Pamiętaj o 
zaznaczeniu 
wymaganych zgód. 

Po wypełnieniu 
wszystkich pól, kliknij 
Dalej.



Przejdź przez 
wszystkie 
zakładki i 
uzupełnij 
wymagane pola.



PRAKTYKI

W zależności od 
tego, na ile 
praktyk 
aplikujesz, tyle 
pól wypełnij (do 
każdej mobilności 
są 3 pola).



Specjalne potrzeby – jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, zaznacz opcję Tak i załącz to orzeczenie w 
sekcji Dokumenty.

Pochodzenie z defaworyzowanego środowiska społeczno-
ekonomicznego - jeśli masz uprawnienia do stypendium 
socjalnego na US, zaznacz opcję Tak i załącz potwierdzenie w 
sekcji Dokumenty. 

Pamiętaj, że żeby 
otrzymać dodatkowe 
dofinansowanie z tytułu 
mniejszych szans, oba 
uprawnienia muszą być 
ważne w momencie 
kwalifikacji 
wydziałowej.

Jeśli w momencie 
kwalifikacji nie 
pobierasz styp. 
socjalnego/nie masz 
orzeczenia o 
niepełnosprawności, 
ale w roku wyjazdu już 
będziesz miał – zgłoś ten 
fakt w DSM przed 
podpisaniem umowy 
stypendialnej.



Zasady weryfikacji językowej są na stronie DSM: 
https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-
programu/dla-studentow/centralna-weryfikacja-jezykowa/

Tu możesz załączyć zaświadczenie o znajomości języka mobilności, 
jeśli posiadasz. 
Jeśli nie, zostaw to zadanie nierozwiązane.

https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/centralna-weryfikacja-jezykowa/


Zapisz aplikację, 
jeśli chcesz ją 
dokończyć później. 

Prześlij aplikację, 
jeśli już jest w 
pełni wypełniona. 



Po złożeniu aplikacji zaczekaj, aż DSM się z Tobą skontaktuje. 
Zostaniesz poinformowany/a o wynikach kwalifikacji 
wydziałowej i dalszych krokach. 

Osoba kontaktowa w sprawie wyjazdów na studia:
Magdalena Zobel: magdalena.zobel@usz.edu.pl

Osoba kontaktowa w sprawie wyjazdów na praktyki:
Anna Dachnowska: anna.dachnowska@usz.edu.pl
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