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6. Uczelnia nie zapewnia dofinansowania studentom/absolwentom, którzy zazgodą
macierzystego wydziału i akceptacji instytucji przyjmującej, zdecydowali się przedłużyć

planowany okres mobilności o kolejny semestr. Dofinansowanie w tej sytuacji zostanie uznane

za zerowe. Ewentualna decyzja o przyznaniu dofinansowania uzależniona jest od środków
zwalnianych na skutek rezygnacji, skracania pobytów lub środków pozyskiwanych w wyniku
redyst rybu cji do ko nywa nej pr zez N a rod ową Age ncję.

7. Wsparcie indywidualne zostanie zwiększone odpowiednio o 200 EURO dla studentów ze

środowisk w niekorzystnej sytuacji wyjeżdżających na studia, Prawo do zwiększonego

stypendium mają wszyscy studenci, którzy w semestrze letnim 2013/2014 otrzymywali
pomoc materialną w formie stypendium socjalnego,

8. Uczelnia wypłaci dodatkowe wsparcie studentom, którzy nabędą prawo do otrzymywania
stypendium socjalnego w czasie pobytu na stypendium, tylko w przypadku posiadania

dodatkowych środków, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich

stypendystów.

9. Uczelnia wykorzysta dane zawarte w uczelnianej bazie danych,,usos" w celu potwierdzenia

osób , które w wymaganym terminie otrzymywały pomoc materialną w formie stypendium

socjalnego.

10. Student otrzymuje dodatkowe wsparcie w wysokości 200 EURO na każdy miesiąc pierwotnie

zaakceptowanego pobytu, czyliw okresie od początku do końca okresu ustalonego w umowie

na wyjazd stypendialny między uczelnią a studentem.

11. Jeśli Uczelni podejmie decyzję o dofinansowaniu studentów, którzy zdecydowalisię na

przedłużenie okresu mobilności (zgodnie z puntem 6), to wypłacitakże dodatkowe wsparcie,

wynikające z otrzymywania stypendium socjalnego w semestrze zimowvm 2014/2015,

12. Wsparcie indywidualne zostanie zwiększone dla osób ze specjalnymipotrzebami(studenciz
orzeczonym stopniem niepełnosprawności)w postaci ryczałtu i pokrycia kosztów

rzeczywistych wynikających z niepełnosprawności. Dofinansowanie przyznaje Narodowa
Agencja na wniosek Uczestnika, za pośrednictwem Uczelni.
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