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1. CELE I OPIS 

Karta uczelni Erasmus stanowi ogólne ramy europejskiej współpracy, w którą może zaangażować się 
placówka szkolnictwa wyższego z tytułu programu Erasmus, w ramach programu „Uczenie się przez 
całe życie”. Jedynie placówki szkolnictwa wyższego, którym przyznano Kartę uczelni Erasmus, mogą orga
nizować mobilność studentów, wykładowców oraz pozostałych pracowników, przeprowadzać intensywne 
kursy językowe i intensywne programy Erasmus, przystępować do wielostronnych projektów, sieci współ
pracy, działań towarzyszących oraz organizować wizyty przygotowawcze. Karta uczelni Erasmus powstała 
na podstawie decyzji ustanawiającej program „Uczenie się przez całe życie” ( 1 ), obejmujący okres 
2007–2013. Szczegółowe cele tego programu wymienione są w art. 1 ust. 3 wspomnianej decyzji. 

2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY 

Karta uczelni Erasmus ma zastosowanie w przypadku wszystkich placówek szkolnictwa wyższego okre 
ślonych w art. 2 ust. 10 wspomnianej decyzji. 

Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z następujących krajów: 

— 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, 

— kraje EFTA-EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, 

— kraje kandydujące: Turcja, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, 

— Szwajcaria ( 2 ). 

3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Termin składania wniosków o Kartę uczelni Erasmus upływa dnia 30 czerwca 2010 r.
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( 1 ) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1720/2006/WE z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program 
działań w zakresie uczenia się przez całe życie. Zob. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF 

( 2 ) Szwajcaria bierze udział w programie w oparciu o Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską 
ustanawiającą zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz 
w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) (podpisana dnia 15 lutego 2010 r., 
dotychczas nieopublikowana).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=


4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

Informacje na temat programu Erasmus i Karty uczelni Erasmus można znaleźć na następującej stronie 
internetowej: http://ec.europa.eu/llp 

Wnioski muszą zostać przedłożone zgodnie z wytycznymi Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego, dostępnymi na stronie internetowej: http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm
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