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CELE PROGRAMU 

Ogólnym celem programu Erasmus Mundus jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego, przy
czynianie się do rozszerzenia i poprawy perspektyw kariery studentów i ułatwiania zrozumienia między
kulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi, zgodnie z celami polityki zewnętrznej EU, w celu 
przyczyniania się do trwałego rozwoju państw trzecich w dziedzinie szkolnictwa wyższego. 

Szczegółowe cele programu są następujące: 

— sprzyjanie zorganizowanej współpracy instytucji szkolnictwa wyższego oraz sprzyjanie tworzeniu lepszej 
jakości oferty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, stanowiącej typowo europejską wartość dodaną 
i atrakcyjnej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami, w celu stworzenia centrów 
doskonałości, 

— przyczynianie się do wzajemnego ubogacania społeczeństw poprzez rozwijanie kwalifikacji kobiet 
i mężczyzn, tak aby dysponowali oni kompetencjami dostosowanymi głównie do rynku pracy 
i charakteryzowali się otwartością umysłu oraz doświadczeniem w środowisku międzynarodowym, 
poprzez promowanie mobilności najbardziej utalentowanych studentów i nauczycieli akademickich 
z krajów trzecich, która umożliwi im uzyskiwanie kwalifikacji lub doświadczenia w Unii Europejskiej, 
a także mobilności najbardziej utalentowanych europejskich studentów i nauczycieli akademickich – 
poprzez wyjazdy do krajów trzecich, 

— wspieranie doskonalenia zasobów ludzkich oraz możliwości współpracy międzynarodowej uczelni 
z krajów trzecich poprzez zwiększone strumienie mobilności między Unią Europejską a krajami trze
cimi, 

— poprawa dostępności oraz doskonalenie profilu i widoczności europejskiego szkolnictwa wyższego na 
świecie oraz jego atrakcyjności dla obywateli państw trzecich i obywateli Unii Europejskiej. 

Przewodnik programowy programu Erasmus Mundus i odpowiednie formularze zgłoszeniowe znajdują się 
pod następującym adresem: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php 

A. Działanie 1 – Wspólne programy Erasmus Mundus 

Celem tego działania jest wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego 
i pracownikami akademickimi w Europie i krajach trzecich z zamiarem utworzenia biegunów doskonałości 
i zapewnienia wysoko wyszkolonych zasobów ludzkich. Działanie to składa się z dwóch poddziałań: 

— Działanie 1A – Studia magisterskie Erasmus Mundus (EMMC) oraz 

— Działanie 1B – Wspólne studia doktoranckie Erasmus Mundus (EMJD)
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których celem jest wspieranie programów podyplomowych o wyjątkowej jakości naukowej, wspólnie 
rozwijanych przez konsorcja uniwersytetów europejskich i – w stosownych przypadkach – krajów trzecich 
i które mogłyby przyczyniać się do zwiększonej rozpoznawalności i atrakcyjności sektora europejskiego 
szkolnictwa wyższego. Takie wspólne programy muszą przywidywać mobilność pomiędzy konsorcjami 
uniwersytetów i prowadzić do przyznawania uznawanych wspólnych, podwójnych lub wielokrotnych 
dyplomów. 

A.1. Kwalifikujący się uczestnicy i skład konsorcjum 

Warunki mające zastosowanie do kwalifikujących się uczestników oraz do składu konsorcjów są określone 
w przewodniku programowym w sekcji 4.2.1 dla działania 1A i sekcji 5.2.1. dla działania 1B. 

A.2. Kwalifikujące się działania 

Kwalifikujące się działania są określone w przewodniku programowym w sekcji 4.2.2 dla działania 1A 
i sekcji 5.2.2. dla działania 1B. W przypadku niniejszego zaproszenia do składania wniosków nie określono 
żadnych priorytetów tematycznych. 

A.3. Kryteria przyznawania dotacji 

Wnioski dotyczące działania 1A i 1B zostaną ocenione według następujących kryteriów przyznania dotacji: 

— W przypadku działania 1A – Studia magisterskie Erasmus Mundus (EMMC) 

Kryteria Waga 

1. Jakość naukowa 30 % 

2. Integracja studiów 25 % 

3. Zarządzanie studiami, środki zwiększania widoczności i zrównoważonego rozwoju 20 % 

4. Instytucje dla studentów i działania następcze 15 % 

5. Gwarancja i ocena jakości 10 % 

Ogółem 100 % 

— Działanie 1B – Wspólne studia doktoranckie Erasmus Mundus (EMJD) 

Kryteria Waga 

1. Jakość naukowa i badawcza 25 % 

2. Doświadczenie i skład partnerstwa 25 % 

3. Integracja europejska i funkcjonowanie programu 20 % 

4. Warunki dla doktorantów, którym przyznano stypendium EMJD 15 % 

5. Zarządzanie, zrównoważony rozwój i gwarancja jakości programu 15 % 

Ogółem 100 % 

A.4. Budżet 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków nie wywiera bezpośredniego wpływu budżetowego w 2011 r. 
Ma ono na celu wybranie: 

— w przypadku działania 1A (EMMC): co najmniej 10 nowych wniosków i do 22 odnowionych wnio
sków, 

— w przypadku działania 1B (EMJD): 10 nowych wniosków. 

Latem 2011 r. w przypadku każdego wybranego wniosku zostanie zawarta pięcioletnia umowa ramowa 
o partnerstwie (FPA). Począwszy od roku akademickiego -/2012/2013 wszystkie FPA będą wiązać się 
z przyznaniem rocznych szczegółowych umów o dotację i będą one obejmować z jednej strony wsparcie 
finansowe dla konsorcjów wdrażających wspólne programy, a z drugiej – corocznie określaną liczbę 
indywidualnych stypendiów dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych z Europy i z krajów 
trzecich.
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A.5. Termin składania wniosków 

Ostateczny termin składania wniosków w przypadku działania 1A – Studia magisterskie Erasmus Mundus 
(EMMC) i 1B – Wspólne studia doktoranckie Erasmus Mundus (EMJD) to 29 kwietnia 2011 roku o godz. 
12:00 (południe) czasu środkowo-europejkiego. 

Agencja Wykonawcza uruchomiła elektroniczny system składania wszystkich wniosków. W przypadku 
niniejszego zaproszenia do składania wniosków wnioskodawcy muszą złożyć wniosek za pomocą elek
tronicznego formularza dostępnego od lutego 2011 r. 

Formularz ten (wraz z załącznikami) uznaje się za ostateczny wniosek. 

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski złożone terminowo i zgodnie z wymogami określonymi 
w odpowiednich formularzach zgłoszeniowych. Wnioski przesłane poczta, faksem lub bezpośrednio pocztą 
elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

W celu ułatwienia identyfikacji ekspertów z odpowiednią wiedzą naukową i badawczą wnioskodawcy 
ubiegający się o dotację w ramach działania 1A (Studia magisterskie Erasmus Mundus – EMMC) i 1B 
(Wspólne studia doktoranckie Erasmus Mundus – EMJD) są proszeni o przedłożenie krótkiego opisu wspól
nego programu (maksymalnie jedna strona, w tym tytuł, dziedziny/obszary, główni partnerzy i krótki opis 
struktury i głównych aspektów studiów) najlepiej jeden miesiąc przed wyżej wspomnianym terminem (tj. do 
dnia 31 marca 2011 r.). Wzór krótkiego opisu wraz z odpowiednią procedurą przedkładania można pobrać 
z następującej strony internetowej: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php 

B. Działanie 2 – Programy partnerskie Erasmus Mundus 

Celem tego działania jest rozwijanie zorganizowanej współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego 
z Europy i krajów trzecich poprzez promowanie mobilności na wszystkich studiów w odniesieniu do 
studentów (studiów licencjackich i magisterskich), doktorantów, pracowników naukowych oraz pracow
ników akademickich i administracyjnych (nie wszystkie regiony i części mogą obejmować wszystkie typy 
możliwości mobilności). 

Działanie 2 – Programy partnerskie Erasmus Mundus (EMA2) podzielone jest na dwie ścieżki: 

— Działanie 2 w ramach programu Erasmus Mundus – ŚCIEŻKA 1 – Partnerstwa z państwami objętymi 
instrumentami ENPI, DCI, EFR i IPA ( 1 ) (poprzednio Okno Współpracy Zewnętrznej), 

— Działanie 2 w ramach programu Erasmus Mundus – ŚCIEŻKA 2 – Partnerstwa z państwami i terytoriami 
objętymi instrumentami na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi (ICI). 

B.1. Kwalifikujący się uczestnicy, państwa i skład konsorcjum 

Warunki mające zastosowanie do kwalifikujących się uczestników oraz do składu partnerstw są określone 
w przewodniku programowym w sekcji 6.1.2.a dla EMA2 – ŚCIEŻKA 1 oraz w sekcji 6.2.2.a dla EMA2 – 
ŚCIEŻKA 2, a także w wytycznych dotyczących zaproszenia do składania wniosków EACEA 41/10 w sekcji 
5.3.1 dla EMA2 – ŚCIEŻKA 1 oraz w sekcji 5.3.2 dla EMA2 – ŚCIEŻKA 2. 

B.2. Kwalifikujące się działania 

Kwalifikujące się działania są określone w „Erasmus Mundus 2009–2013 – Przewodnik programowy” 
w sekcji 6.1.2.b dla EMA2 – ŚCIEŻKA 1 oraz w sekcji 6.2.2.b dla EMA2 – ŚCIEŻKA 2, a także 
w wytycznych dotyczących zaproszenia do składania wniosków EACEA 41/10 w sekcji 5.3.1 dla EMA2 
– ŚCIEŻKA 1 oraz w sekcji 5.3.2 dla EMA2 – ŚCIEŻKA 2.
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( 1 ) ENPI – Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 
DCI – Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju 
IPA – Instrument Pomocy Przedakcesyjnej 
EFR – Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) jest głównym instrumentem wspólnotowej pomocy w zakresie współ

pracy na rzecz rozwoju na mocy umowy z Kotonu: „Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej 
strony”.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php


B.3. Kryteria przyznawania dotacji 

Wnioski w ramach EMA2-ŚCIEŻKA 1 zostaną ocenione według następujących kryteriów przyznania dotacji: 

Kryteria Waga 

1. Właściwości 25 % 

2. Jakość 65 % 

2.1. Skład partnerstwa i mechanizm współpracy 20 % 

2.2. Organizacja i realizacja mobilności 25 % 

2.3. Instytucje dla studentów/pracowników i działania następcze 20 % 

3. Zrównoważony rozwój 10 % 

Ogółem 100 % 

Wnioski w ramach EMA2-ŚCIEŻKA 2 zostaną ocenione według następujących kryteriów przyznania dotacji: 

Kryteria Waga 

1. Właściwości 25 % 

2. Wkład w doskonałość 25 % 

3. Jakość 50 % 

3.1. Skład partnerstwa i mechanizm współpracy 15 % 

3.2. Organizacja i realizacja mobilności 20 % 

3.3. Instytucje dla studentów/pracowników i działania następcze 15 % 

Ogółem 100 % 

B.4. Budżet ( 2 ) 

Całkowita kwota dostępna w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi około 
95,6 mln EUR i ma na celu umożliwienie mobilności co najmniej 3 265 osobom. 

Dostępny budżet przeznaczony na EMA2-ŚCIEŻKA 1 wynosi 89,3 mln EUR i ma na celu umożliwienie 
mobilności co najmniej 3 125 osobom. 

Dostępny budżet przeznaczony na EMA2-ŚCIEŻKA 2 wynosi 6,3 mln EUR i ma na celu umożliwienie 
mobilności co najmniej 140 osobom. 

B.5. Termin składania wniosków 

Ostateczny termin składania wniosków w ramach działania 2 – Programy partnerskie Erasmus Mundus to 
29 kwietnia 2011 r. (data na pieczątce poczty) 

Wniosek o dotację należy przesłać listem poleconym na następujący adres: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Call for proposals EACEA/41/10 — Action 2 
Attn Mr Joachim Fronia 
BOUR 02/29 
Avenue du Bourget 1 
1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski złożone terminowo i zgodnie z wymogami określonymi 
w formularzu zgłoszeniowym. Wnioski przesłane faksem lub bezpośrednio tylko pocztą elektroniczną 
nie będą przyjmowane.
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( 2 ) Wysokość kwoty uzależniona jest od przyjecia europejskiego budżetu na 2011.



Jeżeli wnioskodawca przesyła kilka różnych wniosków, każdy z nich należy przesłać w oddzielnej kopercie. 

C. Działanie 3 – Promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego 

Celem tego działania jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez środki zmierzające do 
zwiększenia jego atrakcyjności, profilu, wizerunku oraz możliwości dostępu do niego. Dzialanie 3 wspiera 
transnarodowe inicjatywy, badania, projekty, wydarzenia i inne działania nawiązujących do międzynarodo
wego wymiaru wszystkich aspektów szkolnictwa wyższego. Należą do nich: promocja, dostępność, zapew
nienie jakości, uznawanie punktów kredytowych, uznawanie europejskich kwalifikacji za granicą oraz 
wzajemne uznawanie kwalifikacji z krajami trzecimi, opracowanie programów nauczania, mobilność, jakość 
usług itd. 

Działalność w ramach działania 3 może przyjmować różne formy (konferencje, seminaria, warsztaty, studia, 
analizy, projekty pilotażowe, nagrody, międzynarodowe sieci, produkcja materiałów przeznaczonych do 
publikacji, opracowywania narzędzi technologii informacji i komunikacji itp.) i mogą odbywać się 
w dowolnym miejscu na świecie. 

C.1. Kwalifikujący się uczestnicy i skład konsorcjum 

Warunki mające zastosowanie do kwalifikujących się uczestników oraz do składu konsorcjów są określone 
w przewodniku programowym w sekcji 7.2.1. 

C.2. Kwalifikujące się działania 

Kwalifikujące się działania są określone w przewodniku programowym w sekcji 7.2.2. 

Dla celów niniejszego zaproszenia do składania wniosków projekty powinny dotyczyć jednego 
z następujących priorytetów: 

— Projekty zajmujące się promowaniem europejskiego szkolnictwa wyższego w pewnych obszarach 
geograficznych (pierwszeństwo będą miały obszary dotychczas mniej reprezentowane w projektach 
w ramach Erasmus Mundus, np. państwa Afryki i uprzemysłowione), 

— Projekty mające na celu ulepszenie usług przeznaczonych dla międzynarodowych studentów 
i doktorantów, 

— Projekty zajmujące się międzynarodowym wymiarem zapewnienia jakości, 

— Projekty mające na celu wzmocnienie relacji między europejskim szkolnictwem wyższym a działalnością 
badawczą, 

— Projekty promujące możliwości w zakresie europejskich studiów dla doktorantów, 

— Projekty promujące program Erasmus Mundus wśród europejskich studentów. 

Projekty przewidujące następujące działania nie będą finansowane: 

Działania zrealizowane w kontekście umiędzynarodowienia sieci tematycznych programu ERASMUS. 

C.3. Kryteria przyznawania dotacji 

Wnioski dotyczące działania 3 zostaną ocenione według następujących kryteriów przyznania dotacji: 

Kryteria Waga 

1. Znaczenie projektu dla programu Erasmus Mundus 25 % 

2. Oczekiwany wpływ projektu w odniesieniu do zwiększania atrakcyjności europejskiego 
szkolnictwa wyższego na całym świecie 

25 % 

3. Ustalenia dotyczące upowszechniania wyników i doświadczeń w ramach projektu, zapew
nienie jakości, plany zrównoważonego rozwoju i długoterminowego wykorzystania 
wyników 

15 % 

4. Skład konsorcjum i mechanizm współpracy 15 % 

5. Plan prac i budżet 20 % 

Ogółem 100 %
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C.4. Budżet ( 3 ) 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wybranie około 6projektów. Całkowity budżet 
przeznaczony na finansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 
1,3 mln EUR. Kwota dotacji będzie znacznie się różnić w zależności od rozmiaru wybranych projektów 
(zwykle od 100 tys. do 350 tys. EUR). Wkład finansowy Agencji nie może przekroczyć 75 % całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych. 

C.5. Termin składania wniosków 

Ostateczny termin składania wniosków w ramach działania 3 Erasmus Mundus dotyczących projektów 
mających na celu zwiększenie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego to 29 kwietnia 2011 
roku (data na pieczątce poczty). 

Wniosek o dotację musi zostać przesłany listem poleconym na następujący adres: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Call for proposals EACEA/41/10 — Action 3 
Attn Mr Joachim Fronia 
BOUR 02/29 
Avenue du Bourget 1 
1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Akceptowane będą wyłącznie wnioski złożone terminowo i zgodnie z wymogami określonymi 
w formularzu zgłoszeniowym. Wnioski przesłane faksem lub bezpośrednio tylko pocztą elektroniczną 
nie będą przyjmowane.
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( 3 ) Porównaj: przypis 2.


