
WSPARCIE JĘZYKOWE ERASMUS+ 

KURSY JĘZYKOWE ON-LINE 

 

Podpisując Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, uczelnie zobowiązują się do udzielenia wszelkiej 

niezbędnej pomocy zakwalifikowanym studentom w zakresie przygotowania językowego. W związku z tym, 

(zastępując intensywne kursy językowe EILC) stopniowo będzie wdrażany system wsparcia on-line w ramach 

Programu dla wszystkich działań na rzecz mobilności, trwających dwa miesiące i dłużej. Komisja Europejska, na 

zasadzie weryfikacji, zaoferuje wyż. wym. wsparcie językowe. Będzie nim narzędzie on-line, które najpierw oceni 

studentów w zakresie poziomu umiejętności językowych kraju, w którym będą studiować lub odbywać praktykę. 

Studenci będą mogli korzystać z kursów on-line przed i/lub w trakcie pobytu.  

Wsparcie językowe w wersji on-line – krok po kroku: 

- Gdy system będzie dostępny, Narodowe Agencje ds. Programu Erasmus+ przydzielą uczestniczącym w 

programie uczelniom licencje uprawniające do korzystania z systemu kursów językowych on-line 

- Wszyscy studenci (oprócz rodowitych, tzw. „native speakerów”) zakwalifikowani do udziału w Programie 

Erasmus+, pragnący wziąć udział w kursach językowych, będą zobligowani do przejścia testu on-line 

oceniającego ich kompetencje w zakresie znajomości języka kraju, w którym będą studiować / odbywać praktykę. 

Test ten przeprowadzany będzie jeszcze przed podpisaniem dokumentu „Porozumienie o Programie Zajęć 

(Learning Agreement)” 

 

- Wynik testu zostanie podany do wiadomości studentów oraz ich macierzystej uczelni (wysyłającej). Opierając 

się o wyniki testów uczelnia macierzysta zdecyduje, którzy studenci zakwalifikują się na kurs z danego języka 

- na podstawie liczby przyznanych licencji na kursy on-line uczelnia macierzysta rozdystrybuuje numery licencji 

zgodnie z potrzebami studentów 

- studenci zakwalifikowani na kurs on-line zobligują się do uczestnictwa w nim i jego ukończenia. Kurs językowy 

on-line zostanie wpisany do „Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement)” 

- na koniec pobytu za granicą studenci po raz drugi podejdą do testu językowego, który będzie miał za zadanie 

ocenić zdobyte umiejętności językowe. Rezultat testu zostanie podany do wiadomości studentów i uczelni 

macierzystej 

Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z opcji kursów językowych on-line będą umieszczone na 

stronach Komisji Europejskiej oraz Narodowych Agencji ds. Programu Erasmus+        w stosownym czasie.  

 

Sporządzone na podstawie „Przewodnika po Programie ERASMUS+” dostępnego (w wersji angielskiej) na stronach Komisji Europejskiej 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

