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Ubezpieczenie i leczenie
Student wyjeżdżający na studia za granicą musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie.
W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej podstawowa opieka zdrowotna
w krajach Wspólnoty Europejskiej i Norwegii świadczona jest na podstawie Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawanej bezpłatnie przez wojewódzki Oddział
Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zameldowania studenta.
Szczegóły dotyczące Karty EKUZ można znaleźć na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia
– www.nfz.gov.pl
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywa tylko "pomoc konieczną”, dlatego
WSSM zaleca wykupienie dodatkowej polisy medycznej u dowolnie wybranego
ubezpieczyciela.
Studenci wyjeżdżający do kraju stowarzyszonego zobligowani są do wykupu ubezpieczenia
zdrowotnego u dowolnie wybranego ubezpieczyciela.
Wykup polisy NNW i OC jest zalecany przez WSSM dla wszystkich studentów wyjeżdżających
na studia poza granicami Polski.
Niektóre uczelnie wymagają wykupienia polisy na miejscu. Informacje o ubezpieczeniach
wymaganych w danym kraju można uzyskać w informatorach danej uczelni oraz ambasadzie.
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Przekraczanie granicy i legalizacja pobytu
Każdy student, każdorazowo przed wyjazdem na uczelnię partnerską, jest zobowiązany
uzyskać w Ambasadzie danego kraju informacje o obowiązujących przepisach związanych
z legalizacją pobytu.
Formalności związane z przekroczeniem granicy i legalizacją pobytu należy dopełnić we
własnym zakresie. Należy liczyć się z opłatą lub kartę pobytu.
Obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów wspólnoty oraz
państw związanych z Unią Europejską układem o Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG
(Norwegia, Islandia i Lichtenstein). W pozostałych krajach europejskich nadal funkcjonuje
kontrola obywateli polskich. Dokumentem poświadczającym tożsamość honorowanym na
terenie UE jest zarówno dowód osobisty, jak i paszport.
W odniesieniu do Szwajcarii, która nie jest członkiem UE ani EOG, dokumentem
uprawniającym obywateli RP do wjazdu na obszar państwa pozostaje wyłącznie paszport.
Pobyt dłuższy niż 90 dni wymaga uzyskania wizy w Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie.
Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do
państwa UE i EOG - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Należy jednak pamiętać, że na
pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku
niektórych państw formalności trzeba będzie załatwić jeszcze przed wyjazdem. Warunkiem
koniecznym do legalizacji pobytu jest poświadczenie przez uczelnię przyjęcia na studia w
ramach programu Erasmus+, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie
posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego
kraju). Zezwolenie na pobyt wystawiane jest na okres do 1 roku i przedłużane na kolejne lata
studiów. Informacje o legalizacji pobytu dostępne są na stronach:
www.msz.gov.pl
https://polakzagranica.msz.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/

Koszty wyjazdu
Student Erasmusa jest zwolniony z opłat za naukę na uczelni zagranicznej (czesne). Ponosi
jednak wszelkie dodatkowe koszty związane z nauką na zasadach takich samych jak

93-101 Łódź, ul. Brzozowa 3, tel. +48 42 689 72 16; fax +48 42 689 72 13
3 Brzozowa Street, 93-101 Lodz, Poland, tel. +48 42 689 72 16; fax +48 42 689 72 13
internationaloffice@wssm.edu.pl;
www.wssm.edu.pl

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy
miejscowi studenci na danej uczelni (np. koszt podręczników, dodatkowych wycieczek,
legitymacji itp.) oraz koszty utrzymania (zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz
wszystkich innych wydatków związanych z utrzymaniem się na miejscu). Po przyjeździe
otrzymuj legitymację studencką i tym samym jest uprawniony do wszelkich zniżek
studenckich obowiązujących w danym kraju oraz do korzystania z bibliotek, pracowni itp.
Pomimo tego należy być przygotowanym na poniesienie zwiększonych wydatków
związanych z pobytem za granicą.

Zakwaterowanie
Biuro Współpracy z Zagranicą WSSM nie pośredniczy w rezerwacji pokoi w domach
studenckich lub innych miejscach zamieszkania. W celu ustalenia szczegółów należy
skontaktować się bezpośrednio z Uczelnią partnerską. W wielu miejscach wymagane jest
wpłacenie zwrotnej kaucji przed wyjazdem. Opłaty za akademiki zwykle naliczane są całymi
miesiącami dlatego należy unikać rezerwowania pokoi w innych terminach niż od pierwszego
do ostatniego dnia miesiąca (np. przy rezerwacji od 25 lutego do 30 czerwca opłata zostanie
naliczona za 5 a nie 4 miesiące). Niektóre uczelnie wymagają opłaty za sześć miesięcy nawet
w przypadku, krótszych pobytów.

Praca
Pozwolenia na pracę nie obowiązują już w żadnym państwie Unii Europejskiej. Formalne
bariery napotkamy jedynie w Liechtensteinie – z racji jego wielkości, i Szwajcarii, która
w 2012 roku przywróciła ograniczenia w dostępie do swojego rynku pracy.
Pozwolenia nie istnieją, ale przenosząc się do innego kraju UE trzeba pamiętać o dopełnieniu
innych formalności. Mniej więcej w połowie państw Unii istnieje obowiązek meldunkowy.
Tak jest na przykład na Cyprze - jeśli przyjeżdżamy tam szukać pracy, a nie poleżeć na plaży,
powinniśmy zgłosić się do biura imigracyjnego. W Słowacji trzeba się zarejestrować, jeśli nasz
pobyt ma przekroczyć 30 dni. W części innych krajów meldunek nie jest uzależniony od
planowanej długości pobytu. W Austrii na zameldowanie się obcokrajowcy mają trzy dni, w
Bułgarii pięć, w Belgii osiem, w Rumunii dziesięć, w Niemczech siedem lub dziesięć (w
zależności od landu).
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Trzecia sprawa to zarejestrowanie się w miejscowym urzędzie pracy. W niektórych krajach
dzięki temu będzie można przedłużyć dozwolony pobyt z 3 do 6 miesięcy (bez ubiegania się o
pozwolenie na pobyt), są jednak i takie państwa, w których do różnych urzędów zgłosić się
trzeba dopiero wtedy, gdy znajdzie się pracodawcę.
Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia znajdują się np. pod adresem:
http://www.eurodesk.pl/europraca#1
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