
 

 

Erasmus – wyzwanie, szansa czy okazja? 
 

 

Skoro znalazłeś się na tej stronie, to znaczy, że słyszałeś już cokolwiek o programie 

Erasmus. Być może właśnie teraz zastanawiasz się czy warto jechać na studia w ramach tego 

programu? Moja odpowiedź jest prosta – warto! Pozwól, że przytoczę Ci kilka argumentów. 

 

W czasach nie tak bardzo odległych wyjazd za granicę, także wyjazd na staż naukowy 

lub studia, był zarezerwowany tylko dla nielicznych. Poprzedzał go okres mozolnych 

i czasem wręcz pełnych udręki starań o paszport, wizy, zezwolenia, zgody, bilety, fundusze... 

Starania te rzadko kończyły się pełnym sukcesem. Obecnie wstawiane na Facebooka zdjęcia 

z wakacji w Chorwacji, Francji, Turcji czy innego, równie pięknego kraju, nie robią już tak 

dużego wrażenia. Wielu z Was, bez większego trudu, potrafi zorganizować w kilka dni wypad 

do Ostrawy, Pragi, Londynu... Dla wielu z Was przelot samolotem na drugi koniec Europy 

jest jak przejazd autobusem na drugi koniec miasta... Wielu poznało już smak oryginalnej 

pizzy, bagietki lub zupy cebulowej. Jednak, wyjazd na studia do innego kraju może dać Ci 

dużo, dużo więcej!  

Przede wszystkim będzie to okazja do poznania innych ośrodków naukowych – często bardzo 

nowoczesnych i świetnie wyposażonych w kosztowną aparaturę i sprzęt do badań. Będziesz 

miał szanse poznać i przetrenować najnowsze metody badawcze w zakresie interesującej Cię 

specjalności. To okazja, która pewnie nie przytrafi się nigdy w czasie wakacyjnych wojaży. 

Niemal na pewno poznasz nieznanych Ci wcześniej wykładowców, badaczy, twórców – 

pasjonatów, którzy z zamiłowaniem i poświęceniem będą wprowadzać Cię w tajniki nauki. 

Wielu z nich to znane osobowości. Ich nazwiska pojawiają się na łamach dobrych czasopism 

naukowych. Może w przyszłości, na przykład pisząc swoją pracę magisterską, będziesz miał 

w rękach artykuły TEGO znanego Ci i lubianego wykładowcy! Może kiedyś znajdziesz się 

wśród współautorów kolejnej pracy? Studia poza granicami Polski pozwolą Ci udoskonalić 

znajomość języków obcych. Często studenci zastanawiają się czy poradzą sobie z językiem 

w obcym kraju. Prawdą jest, że znajomość języka jest jednym z warunków wyjazdu w ramach 

programu Erasmus. Wyjeżdżając będziesz mógł wykorzystać go w praktyce, wzbogacić 

słownictwo, nabrać pewności siebie i biegłości! Przebywając przez kilka miesięcy w innym 

kraju na pewno spotkasz rówieśników o podobnych zainteresowaniach i aspiracjach 

naukowych. Poznasz ich kulturę, tradycje i zwyczaje. Zapewne niektórych z nich polubisz 

i zaprzyjaźnisz się z nimi na całe życie. Warto także pamiętać, że korzystając z programu 

Erasmus wzbogacasz swoje CV. Stajesz się częścią europejskiej wspólnoty młodych, 

wykształconych i otwartych ludzi. 

Zatem najwyższa pora wziąć sprawy we własne ręce! Podejmij wyzwanie i sięgnij po 

formularz aplikacyjny! To może być Twoja życiowa szansa... 
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