
    Absolwenci Erasmusa — 
      inspirujące kariery

Erasmus

Ákos Károly Bagó
Zdobywca węgierskiej nagrody specjalnej w dziedzinie 
projektowania w 2008 r. oraz tytułu młodego przedsiębiorcy 
roku 2007. 

m  Nauka za granicą była wspaniałym 
doświadczeniem, dzięki któremu 
otworzyłem się na perspektywy 
międzynarodowe.

Andrea Sironi
Rektor, profesor bankowości i finansów

m  Roczne stypendium Erasmusa, jako 
pierwsze doświadczenie międzynarodowe, 
pozwoliło mi poznać wartość nauki i 
pracy w takim środowisku. Przyszłym 
studentom Erasmusa chciałbym poradzić, 
aby wykorzystali czas spędzony w 
kontekście międzynarodowym i nie 
koncentrowali się wyłącznie na kwestiach 
akademickich.

Węgry ✈ Niderlandy
2004 - 2005

Włochy ✈ Hiszpania 
1987 - 1988
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Aneta Wilmańska
Podsekretarz Stanu w polskim Ministerstwie 
Środowiska

m  Dostęp do informacji i wiedzy z 
całego świata przez internet nie 
otwiera tych samych wyjątkowych 
możliwości, jakie oferuje program 
Erasmus! Przyłączcie się do 
społeczności Erasmusa!

Attila Béres
Architekt

m  Udział w zajęciach z nowoczesnej  
architektury nordyckiej podczas  
wymiany w Oulu okazał się najbar-
dziej ekscytującym, zaskakującym i 
inspirującym okresem w moim życiu i 
z całą pewnością stał się początkiem 
mojej kariery w zawodzie architekta.

Polska ✈ Saloniki 
1999 - 2000

Węgry ✈ Finlandia 
2004 - 2005

Barry Lysaght
Prawnik, FIFA Transfer Matching System

m  Rok spędzony na Erasmusie był 
bez wątpienia najlepszym rokiem z 
całych moich studiów – było to nie-
wiarygodnie wzbogacające doświad-
czenie, z którego zachowałem wiele 
wspaniałych przyjaźni, niezwykłe 
wspomnienia i słabość do tajemni-
czego duńskiego hip-hopu!

Irlandia ✈ Dania 
2004 - 2005
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Brechje Schwachöfer
Ambasador Niderlandów na Cyprze

m  Dzięki Erasmusowi zdobyłam jako 
studentka moje pierwsze cenne 
doświadczenia za granicą, nauczyłam 
się francuskiego i – co najważniejsze 
– zyskałam wielu dobrych przyjaciół. 
Z niektórymi wciąż jestem w kontakcie.

Cristina Giachi
Członek rady miejskiej Florencji

m Erasmus poszerza horyzonty.

Niderlandy ✈ Niemcy, Belgia, Francja
1992 - 1994

Włochy ✈ Austria 
1997 - 1998

Erzsébet Dobos
Była Prezeska Węgierskiej Agencji ds. Inwestycji i Handlu

m  Najbardziej przydatnym elementem 
mojego stypendium Erasmusa było 
poznanie metod nauki przez prakty-
kę, dzięki czemu udoskonaliłam um-
iejętności potrzebne w mojej obecnej 
pracy, takie jak rozwiązywanie prob-
lemów, praca zespołowa, umiejętność 
prezentacji i znajomość języków.

Węgry ✈ Niderlandy 
2001
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Francesco Cappé
Były dyrektor ds. bezpieczeństwa i walki z 
terroryzmem w Międzyregionalnym Instytucie Narodów 
Zjednoczonych ds. Badań nad Przestępczością i 
Wymiarem Sprawiedliwości

m  Moje życie zmieniło się dzięki  
Erasmusowi, mój tryb życia także. 
Pod względem zawodowym doświad-
czenie to przyniosło mi ogromne  
korzyści. Dzięki Erasmusowi zdobyłem 
niezbędne umiejętności i zacząłem 
myśleć w sposób, który umożliwił mi 
dotychczasowe osiągnięcia. Każdy 
student powinien tego doświadczyć. 
Zrealizowałem wizję twórców Unii 
Europejskiej! Uczestnikiem Erasmusa 
zostaje się na zawsze!

Jan Philipp Albrecht
Poseł do Parlamentu Europejskiego

m  Studiowałem prawo ze specjalizacją 
z prawa europejskiego i międzyna- 
rodowego w Bremie. W 2005 r.  
pojechałem na jeden semestr do 
Brukseli w ramach wymiany studen-
tów w programie Erasmus, aby  
zbliżyć się do Europy, poznać inne 
kultury i spojrzeć na prawo euro-
pejskie z innej perspektywy. Było to 
bardzo pomocne. Czas spędzony na 
Université Libre w Brukseli pomógł 
mi znaleźć związek między studiami 
a polityką. W trakcie tego semestru 
odbyłem też staż w Parlamencie 
Europejskim. Erasmus był dla mnie 
wspaniałym doświadczeniem i  
wpłynął na moje późniejsze decyzje 
w życiu. Jednemu z moich kolegów 
powiedziałem kiedyś: „Jeśli wrócę do 
Brukseli, to już jako poseł do Parla-
mentu Europejskiego”. Kto by  
pomyślał, że to nastąpi tak szybko!

Włochy ✈ Hiszpania 
1995 - 1996

Niemcy ✈ Belgia 
2005
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Lien Van de Kelder
Aktorka

m  Przygoda z Erasmusem zmieniła 
moje życie, rozszerzyła moje 
horyzonty i jeszcze bardziej 
wzmocniła wiarę w zjednoczoną 
Europę.

Mihovil Španja
Paraolimpijski mistrz świata w pływaniu

m  Uczestnictwo w programie Erasmus 
było dla mnie zaszczytem, a także 
wspaniałym doświadczeniem po 
karierze zawodowej w sporcie. 
Przyszłym uczestnikom Erasmusa c 
hciałbym poradzić, aby spełnili swoje  
marzenia i wzięli udział w programie, 
bo może on im przynieść duże korzyści  
w życiu prywatnym i zawodowym.

Belgia ✈ Francja 
2007

Chorwacja ✈ Niemcy 
2012 - 2013

Oliver Stotz
Dyrektor stotz-design.com i wykładowca

m  Poznawanie innych kultur jest 
obowiązkiem każdego projektanta, 
zarówno dziś, jak i w przyszłości. 
Nauka w obcym kraju to pierwszy 
krok do pracy w tej branży i 
wspaniałe doświadczenie.

Niemcy ✈ Zjednoczone Królestwo
1992 - 1993
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Piotr Franciszkowski
Prezes zarządu DATEV.pl Sp. z o.o.

m  Najbardziej cenię program 
Erasmus za możliwość zdobycia 
praktycznej wiedzy i otwarcie się 
na inną kulturę, tryb życia, a także 
realistyczne podejście do pracy.  
To czego się nauczyłem, przynosi dziś  
efekty w moim życiu zawodowym.

Roberta Metsola
Poseł do Parlamentu Europejskiego

m  Miałam okazję być jedną z pierw-
szych uczestniczek programu  
Erasmus z Malty, w latach 2002–
2003, jeszcze zanim mój kraj 
przystąpił do Unii Europejskiej. 
Spędziłam wówczas jeden semestr 
na Uniwersytecie w Rennes. Po raz 
pierwszy wtedy mieszkałam i uczy-
łam się za granicą. Było to bardzo 
pozytywne doświadczenie. Dzięki 
Erasmusowi nauczyłam się nowe-
go języka, poznałam inną kulturę i 
zdobyłam nowych przyjaciół. Myślę, 
że to doświadczenie z programem 
Erasmus wpłynęło na moją decyzję 
o zaangażowaniu się w europejską 
politykę i proces podejmowania 
decyzji. Każdy student i pracownik 
naukowy powinien być mobilny i 
spędzić jakiś czas w instytucjach 
w innym państwie członkowskim – 
takie doświadczenie ukształtowało 
umysły, serca i stało się inspiracją 
dla całego pokolenia Europejczyków.

Polska ✈ Niemcy 
1999 - 2000

Malta ✈ Francja 
2002 - 2003
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Tom Bird
Producent, teatr Shakespeare’s Globe, Londyn

m  Erasmus zmienił moje życie. 
Mieszkanie i nauka w innym kraju to 
doświadczenie, które nie ma sobie 
równych. Otworzyło ono przede 
mną międzynarodowe perspektywy 
i przyniosło zainteresowanie 
współpracą transgraniczną, dzięki 
czemu odegrałem później kluczową 
rolę podczas organizacji Olimpiady 
Kulturalnej w Londynie w 2012 r. 
Całym sercem polecam udział w tym 
programie wszystkim studentom
  

Zoli Tóth
Muzyk, przedsiębiorca i ekolog

m  Udział w Erasmusie pokazał mi, że 
zawsze jest coś, czego można się 
nauczyć, nawet jeśli wydaje ci się, że 
wiesz już wszystko.

Anna Geary
Zawodniczka Cork Senior Camogie Team 

m  Pobyt za granicą otwiera nie tylko 
serce, ale i umysł, otwiera też 
nowe możliwości i pozwala poznać 
nowych ludzi i odkryć nowe miejsca. 
Wytyczcie własną drogę!

Zjednoczone Królestwo ✈ Dania 
2004 - 2005

Rumunia ✈ Niemcy 

Irlandia ✈ Luksemburg 
2008
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Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury

lipiec 2014


