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PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICK!M 2015/16.

l.

Każdy zakwalifikowany do wyjazdu student/absolwent, otrzyma od Uczelni indyvidualne

wsparcie nawyjazd stypendialny według stawek określonych przez Narodową Agencję w
oparciu o wl§czne Komisji Europejskiej:

Grupa 1 - Austria, Dania,, Finlandia, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja,
Wielka Brytania, Włochy, Francja - 500 Euro (studia), 600 Euro (praktyki)
Grupa 2 _Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja - 400 Euro (studia), 500 Euro (praktyki)
Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, Macedonia
300 Euro (studia), 400 Euro (praktyki)

2.

-

Ostateczna kwota za okres finansowanej mobilności zostanie okręślonaprzezpomnożente

liczby miesięcy przezmającą zastosowanie stawkę miesięczną do danego kraju. W przypadku
niepełnego miesiąca, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzezpomnozenie liczby dni
w niepełnym miesiącu przez Il30 tej kwoty,
3.

Do obliczenia dnipobytu i wysokości sĘpendium stosuje się HE grant calculation MT+
calculation method, dostępny na stronie https:i/erasmus.amu.ędu.pl/w},jazdy-nastudia/dokumenty

4,

Podniesienie stawki s§pendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez Narodową Agencję nie
jest możliwe,

5.

Uczestnikowi zostanie wypłacona płatnośćl00% kwoty określonej w umowie na okres
odpowiadający eo najmniej semestrowi.

6.

Uczelnia gwarantuje dofinansowanie tylko na pierwotnie uzgodniony okres. Oznaczato, że
jeżeli potwierdzony okres pobyu w organizacji będzie dŁaższy niżuzgodniony w umowie lub
ewentualnym aneksie do umowy, wysokość dofinansowania nie zmieni się.

7.

Jeźeli potwierdzony okres pobytu w organizacji będzie krótszy niż uzgodniony w umowie lub
ewentualnym aneksie do umowy, aróżnicabędzie większa niż 5 dni, będzie wymagany zwrot
częścidofinansowania proporcjonalnej do skróconego pobytu, Będzie zatęm obowiąąrwał
margines 5 dni tolerancji,tzn., w przypadku potwierdzonego okresu pobytu krótszego lub

równego 5 dni w stosunku do uzgodnionego w umowie,

nłrot nie będzie wymagany.
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