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1,, Każdy zakwalifikowany do wyjazdu student,

a w przypadku wyjazdu na praktyki rowniez

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

lub praktyki na okres zadeklarowany w umowie zawartej pomiędzy studentem

a

uczelnią, reprezentowaną przez Rektora UAM, według następujących miesięcznych
stawek miesięcznych:

GRUPA 1 - Austria, Dania, Finlandia, lrlandia, Lichtenstein, Francja, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania, Włochy - studia: 500 Euro; praktyki: 600 Euro;

- Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, lslandia,
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja - studia: 400 Euro; praktyki: 500 Euro;

GRUPA 2

GRUPA 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, FYROM
(była Jugosłowiańska Republiki Macedonii)* studia: 300 Euro; praktyki 400 Euro.

2.

Ostateczna kwota

za okres finansowanej mobilności zostanie określona przez

pomnozenie liczby miesięcy przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną do danego
kraju. W przypadku niepełnego miesiąca, kwota dofinansowania zostanie obliczona
poprzez pomnozenie liczby dni w niepełnym miesiącu przezI/30 tej kwoty
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Do obliczenia dni pobytu i wysokościstypendium stosuje się narzędzie ,,HE grant

calculation MT+ calculation method". Narzędzie
http://erasm us.a

m u.ed. pI

w

za

jest dostępne na

stronie

kładce Wyjazdy na studia/Doku menty oraz bezpośrednio

pod donośnikiem:https://erasmus.amu,edu,pl/wviazdv-na-studia/dokumentv

4.

Podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez Narodową
Agencję nie jest mozliwe
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Studenci wyjezdzający na dwa semestry otrzymują dofinansowanie w dwóch ratach,
studenci wyjeżdżający na jeden semestr, otrzymują stypendium w jednej racie

6.

Uczestnikowi zostanie wypłacona płatność90% kwoty określonej w umowie na okres
odpowiadający co najmniej semestrowi. Złożenieprzez uczestnika obowiązkowego,
indywidualnego raportu w systemie on-line EU survey oraz wypełnienie testu językowego
OLS po powrocie, będą traktowane, jako wniosek uczestnika

o płatnośćpozostałej kwoty

dofinansowania

7.

Uczelnia gwarantuje dofinansowanie na okres nie dłuższy niz pierwotnie uzgodniony w
umowie. Oznacza to, że jezeli potwierdzony okres pobytu w organizacji będzie dłuzszy

niż uzgodniony w umowie lub ewentualnym aneksie do umowy,

wysokoŚĆ

dofinansowania nie zmienia się

8.

Jezeli potwierdzony okres pobytu w organizacji będzie krótszy niz uzgodniony w umowie

lub ewentualnym aneksie do umowy,

a

rożnica będzie większa niż 5 dni, bedzie

wvmaganv zwrot cześcidofinansowania, proporcionalnei do skróconego pobvtu.
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Uczestników mobilnościobowiązuje 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 dniw

stosunku do uzgodnionego w umowie lub ewentualnym aneksie do umowy, zwrot nie
będzie wymagany.
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Uczelnia nie zapewnia dofinansowania studentom, którzy za zgodą macierzystego
wydziału i akceptacji instytucji przyjmującej, zdecydowali się przedłuzyć planowany okres
mobilnoŚci o 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 Narodowa Agencja
Programu Erasmus+.
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