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1. W

A.

ramach programu Erasmus + studenci

i

doktoranci mogą realizować następujące

działa n ia:

B.

C.

długoterminowa mobilnoścfizyczna w celu studiowania lub w celu odbycia praktyk - od2
do 12 miesięcy;
krótkoterminowa mobilnośćmieszana w celu studiowania lub odbycia praktyk
(połączenie mobilności fizycznej z obowiązkowym komponentem wirtualnym) - od 5 do
30 dni;

krótkoterminowa mobilność dla doktorantów w celu studiowania lub odbycia praktyk - od
5 do 30 dni,

Kazdy zakwalifikowany do wyjazdu Uczestnik mobilności (student, doktorant, a w przypadku
wyjazdu na praktyki równiez ,,niedawny absolwent"*) otrzyma od Uczelni następujące
finansowanie:
Ad. A

indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów związanych z podrożą i pobytem na okres
zadeklarowany w umowie zawartej pomiędzy studentem a uczelnią, reprezentowaną przez
Rektora UAM, według następujących m iesięcznych stawek m iesięcznych
:

GRUPA 1- Dania, Finlandia, lrlandia, lslandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
- studia: 520 Euro; praktyki: 670 Euro;
kraje partnerskie z regionu

GRUPA 2

-

,

1_4

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy,

Portugalia, Włochy - studia: 500 Euro; praktyki: 650 Euro;
kraje partnerskie z regionu 5
GRUPA 3

-

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia,

Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,- studia: 450 Euro; praktyki 600 Euro.
Ad. B,c
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lndywidualne wsparcie na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży w wysokości 70 EUR
dziennie do t4 dni działania i 50 EUR dziennie między 15 a 30 dniem działania,

2.

uprawnieni studenci i doktoranci mogą otrzymać dodatkowo dopłaty uzupełniające do
wspa rcia indywidualnego:

A.

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego

za podróż z

wykorzystaniem

ekologicznych środków transportu, tzw. ,,green travel"

W przypadku podrózy z

wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak
autobus, pociąg, łódź lub wspólne korzystanie z samochodu, Uczestnik otrzymuje jednorazową
dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 50 EUR,

W

przypadku korzystania

ze

zrównowazonych środkow transportu dokumentem

potwierdzającym będzie oświadczenie podpisane przez osobę otrzymującą dopłatę. Uczestnik
będzie miał równiez obowiązek przechowywania dowodów podrozy i przedstawienia ich na
ządanie Uczelni.

B.

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi
szansami.

-

Uczestnik mobilności długoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji ,,osób z
mniejszymi szansami" otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokoŚci 250
EUR miesięcznie;

-

Uczestnik mobilnościkrótkoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji ,,osób z
mniejszymi szansami" przypadku wyjazdu na studia otrzymuje dopłatę do wsparcia
indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności trwającej od 5 do 1,4 dni oraz
150 EUR od 15 do 30 dni.
Definicja ,,osób z mniejszymi szansami" obejmuje:
Grupa osób

Kryterium, na podstawie którego zostanie plłlznana dopłata
uzupełniaiaca

Orzeczenie o stopni u niepełnosprawności.
iepełnosprawnościami
Uczestnik mobilności,który w semestrze poprzedzającym wyjazd
Osoby ze środowisk
otrzymywał stypendium socjalne, zdefiniowane zgodnie z Zgodnie
u bozszych
ustawq z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nouce (Dz,lJ. z 2021 r. poz. 1-6j0, z poźn. zm.).

Osoby z
n

C.

z

Wsparcie włączenia

Wsparcie dla uczestnika, którego stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział w mobilnoŚci
byłby niemozliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego. Wsparcia udziela się na podstawie
wniosku składanego przez |Jczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem
Uczelni. Wniosek składa się w momencie, kiedy szacowane koszty wynikające bezpośrednio z
mobilności, przekraczają przyznane dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego i
dopłaty do wsparcia indywidualnego. Zwrot kosztów poniesionych w związku ze wsparciem
włączenia będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe, dostarczone przez Uczestnika
potwierdzające pon iesi en ie dodatkowych kosztów.
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Ostateczna kwota za okres finansowanej mobilności zostanie określona przez pomnozenie
liczby miesięcy/dni przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną/dzienną do danego
kraju. Przy wyjazdach długoterminowych, w przypad.ku niepełnego miesiąca, kwota
dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnozenie liczby dni w niepełnym miesiącu
przez 1,/3O tej kwoty.

3.

D.

E.

Podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez Narodową
Agencję nie jest mozliwe.
Uczestnikowi zostanie wypłacona płatność90% kwoty określonejw umowie na okres
odpowiadający co najmniej semestrowi, Złozenie przez uclestnika obowiązkowego,
indywidualnego raportu w systemie on-line ElJSurvey oraz wypełnienie testu językowego
OLS po powrocie, będą traktowane, jako wniosek uczestnika o płatnośćpozostałej kwoty
dofinansowania.

F.

Uczelnia gwarantuje dofinansowanie na okres nie dłuższyniz pierwotnie uzgodniony w
umowie. Oznacza to, ze jezeli potwierdzony okres pobytu w organizacji będzie dłuzszy
niż wskazano w umowie lub ewentualnym aneksie do umowy, dodatkowa liczba dni
będzie traktowana jako okres ,,zerowego dofinansowania"

G.

W przypadku długoterminowej mobilności studentów, bez uszczerbku dla obowiązku

przestrzegania minimalnego okresu trwania projektu, jezeli potwierdzony okres pobytu
w organizacji będzie krótszy niz uzgodniony w umowie lub ewentualnym aneksie do
umowy, a rożnica będzie większa niż 5 dni, będzie wvmaganv zwrot cześci
dofi na nsowa n ia, proporciona nei do skróconego pobvtu.
l

H.

Uczestników mobilności długoterminowej obowiązuje 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 krótszego lub
równego 5 dni w stosunku do uzgodnionego w umowie lub ewentualnym aneksie do
umowy, zwrot nie będzie wymagany.

l.

W przypadku krotkoterminowej mobilności studentów, bez uszczerbku dla obowiązku

przestrzegania minimalnego okresu trwania projektu, jezeli potwierdzony okres pobytu
w organizacji będzie krótszy niz uzgodniony w umowie lub ewentualnym aneksie do
umowy, będzie wymaganv zwrot cześcidofinansowania, proporcionalnei do skróconego
pobvtu.

J.

Uczelnia nie zapewnia dofinansowania studentom, którzy za zgodą macierzystego
wydziału i akceptacji instytucji przyjmującej, zdecydowali się przedłużyc planowany okres
mobilnościo kolejny semestr. Dofinansowanie w tej sytuacji zostanie uznane za zerowe.
Ewentualna decyzja o przyznaniu dofinansowania uzalezniona jest od pozyskania
dodatkowych środków w wyniku redystrybucji dokonywanej przez Narodową Agencję
Programu Erasmus+.

Koordynator Uczel
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prof. t|AM dr

*niedawniabsolwencimuszą
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Tomasz Brańka

zostać zrekrutowaniw czasie ostatniego roku studiów orazmuszą odbyć
ukończyć zagraniczną praktykę w ciągu jednego roku po zakończeniu studiów.
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