UCZELN IAN E ZASADY DO

F I NAN

SOWAN IA WYJAZDOW

NA STUDIA I PRAKWKI W RAMACH PROGRAIVIU
ERASIV US+
1..

W ROKU AKADEIVIICKItVI 2017 /2018

Ka2dy zakwalifikowany do wyjazdu student, a w przypadku wyjazdu na praktyki r6wniez

absolwent, otrzyma od Uczelni indywidualne wsparcie na wyjazd stypendialny na studia

lub praktyki na pokrycie koszt6w zwiqzanych z podroiq i pobytem na okres
zadeklarowany

w umowie zawartej pomiqdzy studentem a uczelniq, reprezentowanA

przez Rektora UAM, wedtug nastqpujqcych miesiqcznych stawek miesiqcznych:

GRUPA 1
Stud ia:

Austria, Dania, Finlandia, lrlandia, Lichtenstein, Francja, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania, Wtochy 500 Euro

Praktyki:

wszystkie kraje programu: 600 Euro;

GRUPA 2

Studia:
Pra ktyki

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, lslandia,
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Slowenia, Turcja: 450 Euro;
wszystkie kraje programu: 550 Euro;

GRUPA 3
Stu d ia:

Praktyki:

Butgaria, Estonia, Litwa, Lotwa, lValta, Rumunia, Stowacja, Wqgry,
FYROT\4 (byta Jugoslowialrska Republiki Macedonii): 350 Euro;
wszystkie kraje progr amu: 450 Euro

2. Ostateczna kwota za okres

finansowanej mobilno6ci zostanie okre6lona przez

pomno2enie liczby miesiqcy przez majqcq zastosowanie stawkq miesiqcznq do danego

kraju. W przypadku niepetnego miesiqca, kwota dofinansowania zostanie obliczona
poprzez pomnozenie liczby dni w niepetnym miesiqcu przez 1/30 tej kwoty

3.

Podniesienie stawki stypendium

w

stosunku do kwoty ogtoszonej przez Narodowq

Agencjq nie jest mozliwe.

4.

Studenci wyje2d2ajqcy na dwa semestry otrzymujq dofinansowanie w dwoch ratach,
studenci wyje2d2ajqcy na jeden semestr, otrzymujq stypendium w jednej racie

5'

Uczestnikowi zostanie wyptacona ptatnoSi 90% kwoty okre6lonej w umowie na okres

odpowiadajqcy co najmniej semestrowi. Zloienie przez uczestnika obowiqzkowego,
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indywidualnego raportu w systemie on-line EU survey oraz wypetnienie testu jqzykowego
OLS

po powrocie, bqdq traktowane, jako wniosek uczestnika o ptatno6i pozostatej kwoty

dofinansowania.

6.

Uczelnia gwarantuje dofinansowanie na okres nie dlu2szy nlz pierwotnie uzgodniony w

umowie. Jezeli potwierdzony okres pobytu w organizacji przyjmujqcej bqdzie dtu2szy ni2
uzgodniony w umowie lub ewentualnym aneksie do umowy, wysokoSi dofinansowania
nie zmienia siq.

7.

Jezeli potwierdzony okres pobytu w organizacji bqdzie kr6tszy niz uzgodniony w umowie

lub ewentualnym aneksie do umowy, a r6znica bqdzie wiqksza niz 5 dni, wymagany
bedzie zwrot cze6ci dofinansowania, proporcionalnv do skr6conego pobvtu.

8.

Uczestnik6w mobilnoSci obowiqzuje margines 5 dni tolerancji w stosunku do pierwotnie

uzgodnionego

w

umowie lub ewentualnym aneksie do umowy okresu pobytu w

organizacji. W przypadku potwierdzonego okresu pobytu kr6tszego lub r6wnego 5 dniw

stosunku do uzgodnionego w umowie lub ewentualnym aneksie do umowy, zwrot nie
bqdzie wymagany.

9.

Uczelnia nie zapewnia dofinansowania studentom, ktorzy

za zgodq

macierzystego

wydziatu i akceptacji instytucji przyjmujqcej, zdecydowali siq przedtuzyi planowany okres
mobilno6ci o kolejny semestr. Dofinansowanie w tej sytuacji zostanie uznane za zerowe.

Ewentualna decyzja

o

przyznaniu dofinansowania uzalezniona

jest od

pozyskania

dodatkowych 5rodkow w wyniku redystrybucji dokonywanej przez Narodowq Agencjq
Programu Erasmus+.

Koordynator Uczelnia
Erasrnus

Programu
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