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UCZELNlANIE ZASADY DOF!NANSOWANlA WYJAZDOW NA STUDlA l PRKTYK| W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMlCKlM 2014/2015.

t, Kazdy zakwalifikowany do wyjazdu student/absolwent, otrzyma od Uczelni indywidualne
wsparcie na wyjazd stypendialny według następujących stawek:

Grupa 1- Austria, Dania, Finlandia, lrlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja,
Wielka Brytania, Włochy - 500 Euro (studia), 600 Euro (praktyki)

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, lslandia, Luksemburg,
Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja - 400 Euro (studia), 500 Euro (praktyki)

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, Macedonia - 300
Euro (studia),400 Euro (praktyki)

2. Kwota dofinansowania zostanie określona przez pomnożenie liczby miesięcy przez mającą

zastosowanie stawkę miesięczną do danego kraju. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota

dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnozenie liczby dni w niepełnym miesiącu
przez 1/3O tej kwoty według zasady, iż miesiąc równa się 30 dni.

Przykład 1: pobyt studiach W Austrii od 01.03 do 15.06.2015 to: marzec (31) + kwiecień (30) + maj
(31) + czerwiec (15) = 107 dni = 3 miesiące i 17 dni, Miesięczna stawka na studia w Austriito 500 €.

Maksymalna kwota stypendium: 3 x 50O + (500/30)*17=1500+283,3333, po zaokrągleniu 1783 euro;

Przykład 2: pobyt na praktyce w Bułgariiod 01.06 do 30.09.20]"4 to: czerwiec (30 dni)+ lipiec (31dni)
+ sierpień (31dni)+wrzesień (3O|=122 dni(120+2), tj.4 miesiące i2 dni. Miesięczna stawka na

praktykę do Bułgariito 400 €, Maksymalna kwota stypendium: 4x400 + (400/30)*2=1,600+26,6666,

po zaokrągleniu 1627 EUR.

3. Uczestnikowi zostanie wypłacona płatność 1-00% kwoty określonej w umowie na okres
odpowiadający co najmniej semestrowi.

4. Uczelnia gwarantuje dofinansowanie tylko na pierwotnie uzgodniony okres. Oznacza to, że
jeżeli potwierdzony okres pobytu w organizacji będzie dłuższy niz uzgodniony w umowie lub
ewentualnym aneksie do umowy, wysokość dofinansowania nie zmieni się.

5. Jezeli potwierdzony okres pobytu w organizacji będzie krótszy niz uzgodniony w umowie lub

ewentualnym aneksie do umowy, kwota dofinansowania zostanie odpowiednio obniżona, a
student wezwany do zwrotu nadpłaconego stypendium.
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