
Erasmus+ KA 107 Współpraca z Krajami Partnerskimi  

Uczelnie partnerskie biorące udział w projekcie Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi realizowanym 

przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 z podziałem na 

kierunki, rodzaje i liczbę mobilności oraz wysokość dofinansowania. 

  
Uczelnia/Kierunki 

 
Wyjazdy 

Wysokość 
dofinansowania 

Albania 

University of Tirana  

 Physics 

 Biological and related sciences 

 Mathematics and statistics 

 ICTs  

 Political sciences and civics 

 Economics 

STA – 6 

 

STA  
180 EUR/1 dzień 

wsparcie indywidualne* 
+ 

275 EUR 
ryczałt na podróż** University of Vlora 

 Languages (English) 

 Law 

 Education 

Bośnia 
i Hercegowina 

 

Dzemal Bijedic University of Mostar 

 Economics 

 Languages: English Philology 

 Travel, tourism and leisure 
 

STA – 3 

 

STA  
180 EUR/1 dzień 

wsparcie indywidualne* 
+ 

275 EUR 
ryczałt na podróż** 

 

Chiny 

Tianjin Polytechnic University (Tianjin) 

 Economics 

 Business and administration 

 Chemistry 

 Physics 

 Environmental sciences 

 Fashion, interior and industrial 
design 

STA – 2 

 

STA  
180 EUR/1 dzień 

wsparcie indywidualne* 
+ 

820 EUR 
ryczałt na podróż** 

Gruzja 

Grigol Robakidze University (Tbilisi) 

 Travel, tourism and leisure 

 Journalism and information 

 Languages: English Philology 

 Business and administration STA – 1 

 

STA  
180 EUR/1 dzień 

wsparcie indywidualne* 
+ 

360 EUR 
ryczałt na podróż** 

 

Tbilisi State Medical University 

 Medicine 

 Nursing 

 Health 
 



Japonia 

Shibaura Institute of Technology (Tokio) 
 

 Chemistry 

 Biological and related sciences 

 Physics 
 

 

STA – 1 

 

STA  
180 EUR/1 dzień 

-wsparcie indywidualne* 
+ 

1500 EUR 
ryczałt na podróż** 

 

Rosja 

 

 

Higher School of Economics National 
Research Institute (Moskwa) 

 Law 

 Economics 

 Management and administration 

 Political sciences and civics 

 History and archaeology 

 Journalism and information 

 ICTs 

 

STA – 3 

 

 

 

STA  
180 EUR/1 dzień 

-wsparcie indywidualne* 
+ 

275 EUR 
ryczałt na podróż** 

(Moskwa, St. Petersburg) 
lub 

530 EUR 
 ryczałt na podróż** 

(Omsk) 

Dostoyevsky Omsk State University (Omsk) 

 Social work 

 History 

 Music 

 Mathematics 

 Chemistry 

 Physics 

Saint Petersburg State Institute of 
Technology 

 Biological and related sciences 

 Chemistry 

 ICTs 

Moscow City University 

 Education 

 Psychology  

 Sports 

Stany 
Zjednoczone 

West Liberty University 

 Arts 

 Journalism and information 

STA – 1 

 

STA  
180 EUR/1 dzień 

wsparcie indywidualne* 
+ 

1500 EUR 
ryczałt na podróż** 

Ukraina 

Lviv National Academy of Arts (Lwów) 

 Fine Arts 

 Arts 

 Fashion, interior and industrial 
design 

STA – 2 

 

STA  
180 EUR/1 dzień 

wsparcie indywidualne* 
+ 

180 EUR 



National Technical University Kharkiv 
Polytechnic Institute (Charków) 

 Management and administration  

 Economics 

 Business and administration 

 Finance, banking and insurance 

 Accounting and taxation 

 Chemistry 

 Physics 

 ICTs  

ryczałt na podróż** 
(Lwów) 

lub 
275 EUR 

ryczałt na podróż** (Kijów, 
Charków) 

 

Taras Shevchenko National University 
of Kyiv (Kijów) 

 Economics 

 Accounting and taxation 

 Finance, banking and insurance 

 Business and administration 

 Law 

 Psychology 

 Biological and related sciences 

 Medicine 

 Journalism and information 
STA - wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dla studentów zagranicznej uczelni  
STT - wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych 
SMS - wyjazdy studentów na studia (jeden semestr w uczelni zagranicznej) 
 
* Wsparcie indywidualne jest dofinansowaniem kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym. 
Kwota 180 EUR dla wyjazdów pracowników obowiązuje wszystkie kraje i mnożona jest przez 7 (liczba dni pobytu w 
uczelni zagranicznej). Dla wyjazdów studentów wsparcie indywidualne oblicza się poprzez pomnożenie liczby 
miesięcy mobilności przez stawkę miesięczną 700 EUR. W przypadku niepełnych miesięcy kwotę oblicza się 
poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 stawki miesięcznej. 
 
**Ryczałt na podróż jest jednorazowym dofinansowaniem kosztów podróży obliczanym w zależności od kraju wg 
kalkulatora odległości.  
 
Wymagania językowe dla pracowników i studentów: język angielski minimum B2 wg CEFR 

 


