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ZASADY FINANS OWANIA WYJAZDÓW STUDENTÓW
UN[WrERsyTETU PRzyRODN]CZEGo W LUB L[N]E
NA CZĘŚĆ STUDIÓW (SMS-STUDENT MOBILITY FOR STUDIES)

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +
SZKOLNICTWO WYŻSZE (AKCJA 1 -„MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA")
W ROKU AKADEMICFHM 2019/2020

Ustanawia się następujące zasady rozdziału środków finmsowych na wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus+ w
roku akademickim 2019/2020:

Wysokość stypendiuh

1.

Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Euopejskiej, określiła następujące stałe miesięczne stawki dofhansowania

przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:

Tabela -Wyjazdy studentów na studia (SMS)

Kraje na]eżące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendiumwEUR

ĘQ±pąJ - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500

gĘłpą2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holamdia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy

450

Ś=r!łpąj - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM @yła republika
Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbiał, Słowacja, Słowenia,

400

Węgry, Tucja
W przypadku wyjazdów studentów finansowmych z budżetu programu PO WER powyższe stawki miesięczne są przeliczone na
PLN po kursie ustalonym dla projektu PO WER (1 EUR = 4,2779 PLN).
2.

Przy określaniu wyżej wymienionych stawek zostanie zachowana zasada, że wysokość miesięcznego dofmansowania
wypłacanego przy wyjazdach do tych samych krajów, dla wszystkich studentów będzie taka sama.

Czas pobytu a wysokość stypendium

1.

Dofinansowanie będzie przyznawane na okres jednego semestm studiów (zgodnie z oficjalnym kalendarzem akademickim
uczelni przyjmującej), zazwyczaj od 4 do 6 miesięcy, chyba, że wyinagany okres studiowania (np. potrzebny na pisanie pracy
magisterskiej) określony przez uczelnię partnerską j est dłuższy.

2.

Na etapie przydzielania dofinansowania DPuiwM może określić długość planowanego pobytu na studiach na podstawie
zaproszenia z uczelni przyjmującej lub jako:

I
•
•
3.

9miesięcy-studiaroczne
4,5 miesięcy -studia semestralne
3 miesiące-najkrótszypobyt

Jeśli planowany okres pobytu zapisany w umowie będzie dłuższv niż ten, na który przyznano dofmansowanie, Uczelnia może:
a) aneksować umowę zawartą ze studentem w trakcie trwania okresu mobilności za granicą, pod warunkiem, że Uczelnia
będzie posiadała środki na przedłużenie pob)mi
b) uzgodnić ze studentem w trakcie trwania okresu mobilności, że wydłużony okres będzie uznany jako okres z
dofinansowaniem zerowym

4.

Przekazanie studentowi dofinansowania (liczba całkowita wyrażona w EUR) nastąpi tylko pod warunkiem zaakcęptowania
przez niego wszystkich warunków umowy.

5.

Dofinansowanie zostanie przekazane studentowi w fomie wypłaty gotówkowej (wypłata bezpośrednio w banku) lub możliwy
będzie przelew na wskazane przez beneficjenta konto.

6.

Wypłacenie dofinansowania nastąpi w dwóch ratach, w następujący sposób:
a)
I rata będzie stanowiła kwotę stypendium pomniejszoną o l/2 stawki miesięcznej
b) 11 rata Oeśli dotyczy, patrz pkt. 2) zostanie wypłacona po powrocie studenta ze stypendium, po rozliczeniu pob}ftu przez
studenta na zasadach określonych w umowie finansowej podpisanej pomiędzy studentem a Uczelnią.

] Pod wamnkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE i Serbią
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7.

Ostateczna kwota dofinansowania będzie uzasadniona długością pob)mi. Dofinansowanie będzie rozliczane po powrocie
studenta ze studiów, w oparciu o zaświadczenie wydane przez uczelnię partnerską z datą rozpoczęcia i zakończenia pobytu na
studiach /Co#/mafźo# o/Sńq){/ lub na podstawie dokumentu Wykazu zaliczeń /Frćz73scrzż7Ć o/Jąeco#ds'/ potwierdzającego okres

pobytu
8.

Rzeczywisty okres pob)mi zostanie wyliczony przez narzędzie A4oć»z./z.o; roo/+. Pobyt studentów będzie rozriczany z
dokładnością do jednego dnia, z zach®owaniem zasady 5-dniowego marginesu tolerancii (patrz pkt. 9).

9.

Jeżeli potwierdzony okres pob)mi będzie !Ęiś!§z}[ niż ten wskazany w umowie ze studentem, na jaki zostało wypłacone
dofinansowanie, a różnica będzie wieksza niż 5 dni, Uczelnia ma obowiązek wpisać w A4loGi./z.O; roo/+ potwierdzony termin
rozpoczęcia i zakończenia zgodnie z Zaświadczeniem o odbyciu studiów, a student będzie zobowiązany do zwrotu części

przyznanęgo dofinansowania prQporęjonalnie do faktycznego okresu trwania pob)mi.

Nie wprowadza się żadnych zmian do umowy oraz w systemie MobJ/JP roo/+, jeżeli rzeczywisty okres pobytu studenta za
granicą w uczelni partnerskięj będzie krótszy o 1-5 dni /włacznie` w stosunku do okresu pobytu zapisanego w umowie lub
Aneksie do umowy na przedłużenie pob)mi.
10. Dofinansowanie otrzymane przez studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z
wyjazdemipobytgmwuczelnipartnerskię)..
11. W przypadku nie zrealizowania wyjazdu, student będzie zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu całości wypłaconego
dofinansowania.

Redystrybucj a zwo]nionych/ dodatkowych środków
12. Nie rozdysponowane środki, jak również powstąjące w trakcie realizaqji wyjazdów dalsze rezerwy, wynikąjące ze zwolnienia
środków (wysłanie mniejszej niż ząplanowana licżby studentów, rezygnaęje, w)padki losowe, skracanie pobytu) lub ewentualne
dodatkowe środki otrzymane z Narodowęj Agenq.i Programu Erasmus+ - tworzyć będą fimdusz rezerwowy przeznaczony w
pierwszej kolejności na:

a)

akceptację osób z listy rezerwowęj, w koleiności ich wvsteDowania na liście

b)

dodatkowy nabór na wyjazdy na studia w semestrze letnim (ostateczny temin zakończenia kwalifikacji upływa 31

c)

paździemika roku akademickiego, w którym odbędzie się wyjazd) *
finansowanie przedłużeń pobytu na semestr letni, wedmg ko]einości zgłoszeń

DDodatkowe dofinansowanie na przedłużenie okresu pobytu przyznawane będą na indywidualny wniosdc studenta, zaakcęptowany
przez uczelnię partnerską, koordynatora wydziałowego i koordynatora uczelniamęgo macierzystęj uczelni. Ostateczną decyzję
podęjmuje prordktor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej.
13. Pozostałe wolne środki zostaną przesunięte do kategorii SMT i przeznaczone na realizację wyjazdów studentów na praktykę.

Rozliczenie wyjazdu na studia
14. Pehe rozliczenie adrinistracrine i finansowe wyjazdu na studia nastąpi po złożeniu przez studenta wszystkich dokumentów
określonych w indywidualnęj umowie zawartęj pomiędzy studentem a Uczelnią:

®
®
S
S
®

zaświadczenie z uczelni partnerskię]. z datą rozpoczęcia i zakończenia pobytu na studiach /Co##r%o# o/Sfqy/
„Wykaz Zaliczeń" (77icz%cr!Ż7/ o/ J{ecorczs, roJt) - dokument informujący o zaliczonych przedmiotach, zdanych
egzaminach i uzyskanych ocenach, wystawiony przez uczelnię partnerską
drugi test biegłościjęzykowej w systemie oLS
wypełniona Ankieta o#-/ź;ee EU survey -wyjazd na studia
prezentacjapowerpoint i zdjęcia

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materia]nej i studenci niepełnosprawni
i5.

Zasady finansowania wyjazdów na studia studentów otrzymujących stypendium socjalne są określone w dokumencie ZĆŁscz®;y

fina:nsowania wyjazdów na studia w ramach progrcmów ERASMUS+ w rolm akademicklm 2019/20 dla studentów
otrzymujących stypendium socjalne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
i6.

Stypendyści niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Zasady dofinansowania wyjazdów studentów
niepełnosprawnych są określone w dokumencie ZŁscz4/fi73cz7csoiA/c".cr iĄ{)Ż7.ozdów 7!cr sĆ#cJż.cr w na77!ac% p7og7icinców EJt4SA4[/5+ w

roku akademickim 2019/20 dla studentów niepełnosprawnych m Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

17. Informaęje i zasady \mioskowania o dodatkowe fimdusze z tytuhi niepełnosprawności wraz z fomularzem wnioshi są dostępne
na stronie intemetowęj httD ://erasmu s. ui). lublin. ol/informaci e-dla-studentow. studenci-nieD elnosorawni
* Nabór/nabory uzupełniąjący/e na studia może/mogą zostać przeprowadzony/e w przypadku, gdy licżba wyjazdów studentów przewidzianych przez
Uczelnię do realizacji będzie mniejsza od licżby wyjazdów stanowiących podstawę alokacji WIĄpcrrcżo Jłacb"/jc*foriego cJllcz neob;hoścź sftłcżnfó";

określonej w umowie finansowej zawartej pomiędzy Narodową AgenQją Programu Erasmus+ a Uczelnią.
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