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Sprawdl, czy posiadasz jeszcze kapitat wyjazdowy (12 miesigcy na danym cyklu studi6w w przypadku
studi6w licencjackich lub magisterskich lub 24 miesiqce w przypadku studi6w jednolitych 5-letnich)
Uzyskaj potwierdzenie przyjgcia z uczelni partnerskiej oraz wypelnij wszystkie dokumenty aplikacyjne
uczelni przyjmujEcej
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Wypetnij i uzyskaj zatwierdzenie Learning Agreement (dokument musi byi podpisany przez studenta,
Twojego wydziatowego koordynatora oraz osobg odpowiedzialnq z uczelni przyjmujqcej; akceptowane sq
skany dokument6w)
Podaj numer konta bankowego (pamiqtaj: stypendium wyptacane jest w euro)
Zapewnij sobie ubezpieczenie zdrowotne i od nastqpstw nieszczq6liwych wypadk6w
Podpisz umowQ finansowq z UAM (Grant Agreement)
Wypetnij on-line obowiqzkowy test jqzykowy OLS

Zapoznaj siq z informacjamio kraju, do kt6rego sig udajesz na stronie |VSZ,,Polak za granicq":
https://i:olakzagranica.nrsz.gov.pll oraz pobierz dedykowanq aplikacjq mobilnq
Zarejestruj sw6j wyjazd na portalu Odyseusz: irttps:ri'odvseusz.msz.gov.pll
Je2eli rezygnujesz z wyjazdu przed rozpoczqciem mobilnodci poinformuj swojego wydziaiowego
koordynatora oraz*oi pisemnq rezygnacjq (formularz dostqpny u Koordynatora)
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Uzyskaj wpis potwierdzajqcy rozpoczqcie mobilno(ci na dokumencie Confirmation of study period (w
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mo2liwie najkr6tszym czasie po przy)eidzie)
Poinformuj w najkr6tszym mo2liwym czasie o wszelkich zmianach w Leorning Agreement
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(Wydziat/lnstytut)
Poinformuj w najkr6tszym mo2liwym czasie o wszelkich zmianach zwiqzanych z diugoSciq trwania Twojej
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.le2eli planujesz przediu2enie stypendium na 2 semestr: poinformuj swojego koordynatora wydziatowego
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mobilno5ci
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koordynatora uczelni zagranicznej. Sprawd2 mo2liwo6ci finansowania u swojego administratora
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wydziatowego
Skontaktuj siq z lokalnq sekcjq ESN (Erasmus Student Network). Sprawd2, jakq majq dla Ciebie ofertq
W przypadku jakichkolwiek problem6w z zaliczeniem przedmiotow, warunkami studiowania, stanem
zdrowia poinformuj koordynatora wydzialowego i/lub Biuro Erasmus+ UAM
Uzyskaj wpis potwierdzajqcy zakoriczenie mobilno6ci na dokumencie Confirmation of study period (uwaga
wyjazd bqdzie rozliczany zgodnie z datami wpisanymi na Confirmotion of study period)
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Przeka2 na Wydziat dokument Confirmotion of Study Period z datami rozpoczgcia i zakodczenia mobilno(ci

Ponownie wypetnij on-line obowiqzkowy test jqzykowy OLS
Wypetnij obowiqzkowq ankietq online Erasmus+ w terminie 15 dni od otrzymania linku do ankiety (link
zostanie wystany 30 dni przed zakohczeniem mobilnoici na adres mailowy wskazany w umowie;
wypeinienie ankiety jest obowiqzkowe ijest koniecznym warunkiem rozliczenia catej mobilno6ci)
Rozlicz w dziekanacie wyjazd na podstawie Transcript of Records
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