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Program wizyt studyjnych jest programem UE dla decydentów 
i specjalistów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. 
Jest to okazja do odbycia krótkiej wizyty od 3 do 5 dni w jednym 
z 31 krajów europejskich w celu poznania konkretnego aspektu 
uczenia się przez całe życie. Zapoznasz się ze skutecznymi ini-
cjatywami politycznymi i przykładami dobrych praktyk w innych 
krajach oraz spotkasz osoby z całej Europy zajmujące się takimi 
samymi problemami. Wizyta studyjna umożliwi Ci nawiązanie 
nowych kontaktów a jej wyniki będziesz mógł zastosować w 
swojej codziennej pracy.
Kto może się zgłosić?
Do składania wniosków zaprasza się członków związków za-
wodowych i organizacji pracodawców. Uczestników wybiera 
się spośród kierowników ds. szkoleń w przedsiębiorstwach, 
przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przed-
stawicieli pracowników, przedstawicieli izb i organizacji gospo-
darczych krajów uczestniczących w programie, dyrektorów pry-
watnych centrów szkolenia zawodowego i innych.
Jakie zagadnienia można lepiej poznać? 
•   Poprawa dostępności, jakości i skuteczności kształcenia i 

szkolenia oraz sprawiedliwego dostępu do nich;
•   kształcenie i szkolenie na rzecz zwiększania szans na zatrud-

nienie;
•   wdrażanie wspólnych europejskich narzędzi, zasad i ram 

uczenia się przez całe życie;
•   tendencje i wyzwania w zakresie strategii uczenia się przez 

całe życie.
Dokąd można pojechać?
Wizyty studyjne odbywają się w 27 państwach członkowskich 
UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Turcji. 
Ile to będzie kosztować? 
Dotację na podróż oraz diety dzienne otrzymasz z właściwej in-
stytucji krajowej. 
Jak można się zgłosić?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online, wydrukować go 
i wysłać do właściwej instytucji w swoim kraju. 
W jakim języku odbywają się wizyty studyjne?
Wizyty studyjne odbywają się w języku angielskim, francuskim, 
niemieckim i hiszpańskim. 

czy chciał(a)byÊ osobiÊcie uzyskaç wiedz´ 
i doÊwiadczenie w zakresie tematów zwiàzanych 
z kształceniem i szkoleniem zawodowym 
b´dàcych przedmiotem ogólnego zainteresowania 
w innym kraju? 

czy mo˝esz decydowaç o kwestiach zwiàza-
nych z kształceniem i szkoleniem zawodowym? 
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