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Szanowni Państwo, Drodzy Studenci Wydziału Ekonomicznego UMCS! 

Jeżeli zastanawiacie się czy warto wyjechać studiować za granicę w ramach 
Programu Erasmus+, to mamy dwie dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że 
Wasi koledzy, którzy się na to zdecydowali – wrócili żywi i bardzo zadowoleni. 
Druga - że podzieli się swoimi wrażeniami, a na podstawie ich doświadczeń 
przygotowaliśmy raport, który właśnie czytacie. 

W styczniu 2021 roku skierowaliśmy ankietę do studentów Wydziału 
Ekonomicznego UMCS, którzy w latach 2015-2020 studiowali za granicą w 
ramach Programu Erasmus+. Pytaliśmy m.in.  o warunki pobytu i studiowania 
na uczelniach w Europie, o formalności związane z wyjazdem, zarówno na 
UMCS, jak i w uczelni goszczącej. Zapytaliśmy o praktyczne wskazówki, 
którymi będziemy się z Wami dzielić przed wyjazdem do tych samym uczelni 
zagranicznych. Pytaliśmy też, jakie rozwiązania z zagranicy warto 
wykorzystać, aby poprawić organizację Programu Erasmus+  i kształcenie na 
Wydziale Ekonomicznym. 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem i aplikowanie o wyjazd w ramach 
Programu Erasmus+.

Z wyrazami szacunku,

Mariusz Kicia
Dr hab. Mariusz Kicia
Dziekan 
Wydziału Ekonomicznego

Jakub Czerniak
Dr Jakub Czerniak
Wydziałowy Koordynator 
Programu Erasmus+



„Nic nie tracisz, a możesz zyskać 
najwspanialsze wspomnienia 
i przyjaźnie na całe życie”

Aleksandra (studia Erasmus w Stambule) Istanbul / Halil Ibrahim Cetinkaya on Unsplash



4

Badanie i próba

Badanie zostało przygotowane i opracowane przez zespół w składzie dr hab. Mariusz Kicia - dziekan Wydziału Ekonomicznego, 
dr hab. Paweł Pasierbiak – pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej, dr Jakub Czerniak – pełnomocnik dziekana ds. 
Programu Erasmus+, dr Konrad Czernichowski – Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej.

Zaproszenie do udziału w badaniu zostało wysłane do blisko 70 studentów Wydziału Ekonomicznego, którzy uczestniczyli 
w Programie Erasmus+ w latach 2015-2020. Ankieta została udostępniona w Microsoft Forms w dniu 1 stycznia 2021 r., 
a odpowiedzi napłynęły do 12 stycznia 2021 r. W badaniu wzięło udział 19 studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS. 
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Uczestnicy badania (N=19)

Studentki i studenci naszego Wydziału, którzy wzięli udział w badaniu, uczestniczyli w Programie Erasmus+ w następujących 
krajach: Portugalia (4), Hiszpania (3), Chorwacja (2), Czechy (2), Niemcy (2), Słowenia (2), Włochy (2), Belgia (1), Turcja (1).
Dziesięć osób wyjechało podczas studiów licencjackich, a dziewięć podczas magisterskich.
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Jak oceniasz poszczególne etapy wypełniania formalności 
związanych z uczestniczeniem w Programie Erasmus+?

Zapytaliśmy studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS o ocenę poszczególnych etapów formalności, związanych z
wyjazdem w ramach Programu Erasmus+ (skala: bardzo dobrze, dobrze, przeciętnie, słabo, bardzo słabo). Na wykresach
przedstawione są odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnych aspektów. Wyraźnie widać, że rekrutacja na Wydziale
Ekonomicznym oraz formalności za granicą przebiegają bezproblemowo, poprawy wymaga sposób załatwiania formalności
przed i po wyjeździe.
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„Na uczelni szczególnie lubiłam historię 
gospodarczą i ekonomię finansową, 
oprócz wspaniałych prowadzących 
zapewniły mi porcję wiedzy niedostępną 
na polskich zajęciach.”

Violetta (studia Erasmus w Maladze)
Photo by Priscilla du Pereez on Unsplash
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Jak oceniasz zajęcia dydaktyczne podczas studiów za granicą?

Zapytaliśmy studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS o ich ocenę zajęć na zagranicznych uczelniach, w których 
uczestniczyli w ramach Programu Erasmus+ (skala: bardzo dobrze, dobrze, przeciętnie, słabo, bardzo słabo). 
Aż 17 z 19 osób oceniło zajęcia bardzo dobrze lub dobrze, nikt nie ocenił jako słabe ani bardzo słabe.
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Jak oceniasz poszczególne aspekty mieszkania za granicą? (1)

Zapytaliśmy studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS o ich ocenę poszczególnych elementów mieszkania za granicą 
podczas ich studiów w ramach Programu Erasmus+ (skala: bardzo dobrze, dobrze, przeciętnie, słabo, bardzo słabo). Na 
wykresach przedstawione są odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnych aspektów. Poza jednym przypadkiem, 
bezpieczeństwo oceniono bardzo dobrze lub dobrze. Ponad połowa osób oceniła komunikację miejską jako bardzo dobrą.
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Jak oceniasz poszczególne aspekty mieszkania za granicą? (2)

Mocnym punktem pobytu za granicą okazała się życzliwość lokalnych mieszkańców – aż 16 z 19 osób oceniło ją bardzo 
wysoko! Koszty utrzymania oceniane są najczęściej dobrze lub przeciętnie – cóż, zazwyczaj były to wyjazdu do krajów 
droższych, niż Polska. Na szczęście wsparciem jest tutaj stypendium z Programu Erasmus+.
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„Taka okazja nigdy się nie powtórzy, 
a po studiach można już tylko 
żałować, że się nie spróbowało”

Wiktoria (studia Erasmus w Huelvie)

Muelle de Riotinto, Huelva / Mattia Ascenzo on Unsplash



Jak jednym zdaniem polecilibyście udział w 
Programie Erasmus innym studentom?

Gdy zapytaliśmy naszych studentów wracających ze studiów w ramach Programu 
Erasmus+ jak jednym zdaniem zareklamowaliby taki wyjazd swoim koleżankom i 
kolegom, to w odpowiedziach dominowały dwa słowa: doświadczenie oraz możliwości. 
Więcej jest w poniższej chmurze tagów oraz w cytatach z prawej strony.
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Warto się rozwijać i zdobyć 
cenne doświadczenie na 
zagranicznych uczelniach, 
zaowocuje to w karierze zawodowej.

To świetne doświadczenie, 
które każdy student powinien 
przeżyć!

Zdecydowanie polecam! 

Fantastyczne doświadczenie 
dla młodych ludzi, które daje 
możliwość rozwoju oraz poznania 
nowej kultury.

Taki wyjazd pozwala się 
sprawdzić w różnych sytuacjach i 
zdobyć cenne doświadczenie, a nie 
znam nikogo, kto by żałował udziału 
w programie, bo wraca się z pięknymi 
wspomnieniami i silnymi 
przyjaźniami.

pisownia oryginalna
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Jak bardzo prawdopodobne jest, że zarekomendujesz studiowanie 
w ramach Programu Erasmus+ swoim znajomym?

Net Promoter Score (NPS®) służy do pomiaru lojalności klientów poprzez pytanie o prawdopodobieństwo polecenia usług
(produktów, marek, rozwiązań), z których skorzystali. Wskaźnik wyliczany jest jako różnica pomiędzy udziałem wskazań
Promotorów (oceny 9 i 10) i Krytyków (oceny poniżej 7). Wynik ujemny wymaga działania, wynik dodatni do 30 przyjmuje się jako
stosunkowo dobry, a powyżej 70 – rewelacyjny.

Z rozkładem wyników jak poniżej na wykresie, NPS® dla wyjazdów studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS realizowanych
w ramach Programu Erasmus+ w latach 2015-2020 wynosi +100. Lepiej się nie da. Wynik jest znakomity i świadczy o tym, że
pomimo pewnych drobnych trudności lub niedogodności związanych z wyjazdem, studenci którzy wzięli w nim udział byli bardzo
zadowoleni z tego faktu. Zresztą liczna ich grupa zdecydowała się na kolejny wyjazd w Programie Erasmus+.

NPS® +100
0 0 0 0 0 0 0 0
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Cały wyjazd był niesamowitą 
przygoda i lekcją życia.

Sama możliwość wyjazdu była 
dla mnie ogromną szansą i całe pół 
roku wspominam bardzo pozytywnie, 
mogę je sklasyfikować jako najlepsze 
doświadczenie mojego życia ;)

Znajomości z innymi 
studentami, z którymi utrzymuję 
kontakt do dzisiaj. Często jest to też 
kontakt zawodowy:)

Mam mnóstwo pozytywnych 
doświadczeń. Najlepsze z nich to te 
związane z poznanymi ludźmi: 
wspólne wyjazdy, przygotowywanie 
się do sesji, imprezy, czy okres 
świąteczny. 

Tam każdy dzień był 
najlepszym doświadczeniem.
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Co dalej?

Z naszej strony – jako Wydziału Ekonomicznego UMCS – kontynuacja prac, aby pomóc 
Wam w organizowaniu formalności, związanych z udziałem w Programie Erasmus+.

Z Waszej strony – jako studentów naszego Wydziału – podjęcie decyzji o wzięciu udziału 
w rekrutacji na wyjazd z Programu Erasmus+. Rekrutacje takie odbywają się zwykle dwa 
razy w roku – w marcu (pełna oferta miejsc) oraz w październiku (rekrutacja 
uzupełniająca).

Więcej informacji na stronie WE UMCS, w zakładce „Erasmus”. W przypadku pytań 
zachęcamy do kontaktu mailowego (jakub.czerniak@umcs.pl) lub poprzez MS Teams.

Trzymamy kciuki za Wasze decyzje!
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Gdy już tam będziecie, nie zapomnijcie…

…koniecznie zwiedzić Triglavski Park Narodowy ● zakupy można robić w Pingo Doce ● Cordoaria, 
Virtudes i Jardim do Morro ● kawiarnia Calypso, na wybrzeżu z widokiem na morze  ● muzea 
Picassa, Castillo de Gibralfaro y Alcazaba ● zwiedzić stare miasto, plażę Kolovare i oczywiście 
Morskie Organy  ● dla najlepszej czekolady (…) warto pójść do kafejki Valonia w Besiktas ●
kawiarnia Teestübchen…

… znaleźć swoje ulubione miejsce!
Mohamed Nashah on Unsplash
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