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t. Uczelnia zapewni dofinansowanie w postaciwsparcia indywidualnego studentom 1,1l i lll

stopnia wyłonionym w postepowaniu rekrutacyjnym według następujących stawek:

Wsparcie indywidualne

(dofinansowanie kosztów

utr zy mania zw iązany ch z

pobytem w kraju docelowlm

Ryczah na podróz

Przyjazdy sfudentów z l<rajów

partnerskich do Polski

800 € na miesiąc Według kalkulatora

odległości*

Wyjazdy studentów z Polski

do krajów parlnerskich

700 € na miesiąc Według kalkulatora

odległośc i *

Student wyłoniony w postepowaniu rekrutacyjnym otrzyma dodatkowo ryczaft na koszty

podróży. Kwota ryczałtu uzależniona jest od odległości, jaką uczestnik musi pokonać od miejsca

rozpoczęcia podróży do miejsca realizacji mobilności. Do obliczania odległości Uczelnia

wykorzystuje oficjaląy kalkulator opracowany przez Komisję Europejską i dostępny na stronie:

http://ec.europa.eu/dgs/ed ucation culture/tools/dista nęe_en.htm

Kwotę ryczałtu na koszty podróży przyznaje się według następującej zasady:

Od 10 do 99 km
180 EURod 100 do 499 km

od 500 do 1 999 km 275 EUR

360 EURod 2 000 do 2 999 km

od 3 000 do 3 999 km 530 EUR

od 4 000 do 7 999 km
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20 EUR

820 EUR

8000 km lub wiecei 1500 EUR
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Ostateczna kwota za okres finansowanej mobilności zostanie określona przez pomnozenie Iiczby

miesięcy przet ma)ącą zastosowanie stawkę miesięczną do danego kraju. W przypadku

niepełnego miesiąca, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnozenie liczby dni

w niepełnym miesiącu przezIl30 tej |<woty

Podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez Narodową Agencję nie

jest mozliwe

Uczestnikowi zostanie wypłacona płatnośc 90% kwoty określonej w umowie. Złożenie przez

uczestnika obowiązkowego, indywidualnego raportu w systemie on-line EtJ survey będą

traktowane, ja)<o wniosek uczestnika o płatność pozostałej kwoty dofinansowania

Uczelnia gwarantuje dofinansowanie na okres nie dłuźszy niż uzgodniony w umowie. Oznacza to,

ze jezeli potwierdzony okres pobytu w organizacji będzie dłuzszy niz uzgodniony w umowie,

wysokość dofinansowania nie zmienia się

Jeżeli potwierdzony okres pobytu w organlzacji będzie krótszy niz uzgodniony w umowte Iub

ewentualnym anel<sie do umowy, a róznica będzie większa niz 5 dni, bedzie wvmaFanv zwrot

cześci dofina nsowa n ia. proporciona l nei do skróconego pobvtu.

Uczestników mobilności obowiązuje margines 5 dni tolerancji w stosunku do pierwotnie

uzgodnionego w umowie lub ewentualnym aneksie do umowy okresu pobytu w organizacji. W

przypadku potwierdzonego ol<resu pobytu krotszego lub rownego 5 dni w stosunku do

uzgodnionego w umowie lub ewentuaInym aneksie do umowy, zwrot nie będzie wymagany.

Łączny ol<res pobytu za granicą (kapitał mobilności) na danym stopniu studiów w ramach

programu Erasmus+ nie moze przekroczyć 12miesięcy i24 mIesięcy w przypadku jednolitych

studiów 5-letnich.

W projekcie Erasmus+ z krajami partnerskimi nie ma moz]iwości przedłuzenia pobytu o kolejny

SemeStr.

UAM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dotyczących realizacji

wyjazdow uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikac z nowych ustaleń

przekazywanych przez Komisję Europelską w trakcie trwania programu.

Koordynator Uczelniany Programu
Erasmus +
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