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ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STUDFNTÓW I ABSOLWENTÓW
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUB LNIE

NA PRAKTYIĆĘ/STAŻ ABSOLWENCKI (SMT-STUDENT M0BILITY FOR TRAINEESHIPS)
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

SZKOLNICTWO WYŻSZE (AKCJA 1 -„MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA")
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

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

Wysokość stypendium

1.    Namodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, określiła następujące stałe miesięczne stawki dofmansowania pizy wy}.azdach do
poszczegóhychgrupkrajówdocelowych:

Tabela -Wyjazdy studentów na pralstykę (SMT)

Kraje należące do danej grupy
Miesięczna stawka stypendiumwEUR

QEH2ąJ -  Dania,  Finlandia,  Irlandia,  Islandia,  Lichtenstein,   Luksembug,  Norwegia,
600

Szwecja, Wieka Brytaria

gflłpąL2  - Austria,  Belgia,  Cypr,  Francja,  Grecja,  Hiszpania,  Holandia,  Malta,  Niemcy, 550
Portugalia, Włochy

GĘH2ąJ - Bułgaria,  Chorwacja,  Czechy,  Estonia,  FYROM  (była  republika  Jugosławii
500Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Tucja, Węgry

Kwota ta nie obejmuje dofinansowania przyznawanego z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukaęja, Rozwój  a'O WER) przeznaczonego na
stypendia dla studentów niepełnosprawnych (całkowite stypendium = wsparcie indywidualne + dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności)
Mub  otrzymujących  stypendium  soQjalne  (całkowite  stypendium =  wsparcie  indywidualne  +  dodatek  z  tytułu  otrzymywania st)pendium  soQjalnego).
Finansowanie z budżetu programu PO WER jest wypłacane w PLN.

W  przypadku  wyjazdów  studentów  finansowanych  z  budżetu  programu  PO  WER  powyższe  stawki  miesięczne  są  przeliczone  na  PLN  po  kursie
uustalonym dla projeldu PO WER (1 EUR = 4,2779 PLN).

W   przypadku studentów wyjeżdżąjących na studia (SMT), osoba znąjdująca się w trudnęj  sytuaęji materialnej będzie otrz)mywała z budżetu programu
Operacybego Wiedza EdukaQja Rozwój (PO WER) dodatkowo 100 EUR na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu.
Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt kwalifikowania się w macierzystęj uczelni do stypendium socjalnego. Przynależność do grupy
uprawnionej do otrzymywania dodatku musi być udokumentowana w chwili składania dokumentów zgłoszeniowych przez studenta.

2.     Przy określaniu wyżęj wymienionych stawek zostanie zachowana zasada, że wysokość miesięcznego dofinansowania wypłacanego przy wyjazdach
do tych samych krąjów, dla wszystkich studentów będzie taka sama.

Czas pobytu a wysokość stypendium

1.       Dofinansowanie będzie przyznawane na minimalny okres pobytu równy 2 miesiące. Na potrzeby rozliczeń, Komisja Europęjska przyjęła, Że jęĘęp
miesiac równa sie 30 dni.

2.       Jeśli planowany okres pobytu zapisany w umowie będzie dłuższv niż ten, na który przyznano dofinansowanie, Uczelnia może:
a)     aneksować umowę zawartą ze studentem w trakcie trwania okresu mobilności za granicą, pod warunkiem, że Uczelnia będzie posiadała środki

na przedłuźenie pobytu
b)    uzgodnić ze studentem w trakcie trwania okresu mobilności, że wydłużony okres będzie uznany jako okres z dofinansowaniem zerowym

3.       Przekazarie  studentowi/absolwentowi  dofinansowaria  Qczba  całkowita wyrażona  w  EUR)  nastąpi  tylko  pod  warunkiem  zaakceptowania przez
niego wszystkich warunków umowy.

4.       Dofinansowanie zostanie przekazane  studentowi/absolwentowi  w formie wypłaty gotówkowej  (wypłata bezpośrednio w banku).  W wyjątkowych
wypadkach możliwy będzie przelew na wskazane przez beneficjenta konto.

5.       Wypłacenie dofinansowania nastąpi w dwóch ratach, w następujący sposób:
a)      I rata będzie stanowiła kwotę stypendium pomniejszoną o l/2 miesięcznej stawki
b)      H  rata  Oeśli  dotyczy,  patrz  pkt.  2)  zostanie  wypłacona  po  powrocie  ze  stypendium,  po  rozliczeniu  pobytu  przez  studenta  na  zasadach

określonych w umowie finansowęj podpisanęj pomiędzy studentem a Uczelnią .

6.       Ostateczna kwota dofinansowania będzie uzasadniona długością pobytu.  Dofinansowanie  będzie rozliczane  po powrocie  z praktyki,  w oparciu o
zaświadczenie wydane przez instytucję zagraniczną z datą rozpoczęcia i zakończenia pob)mi na praktyce /Co7ęfi77.ea/źon o/Sfa;);/.
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7.       Rzeczywisty okres pobytu zostanie wyliczony przez narzędzie MoŹ7ź#O; roo/+. Póbyt studentów będzie rozliczmy z dokładnością do jednego dnia, z
zachowaniem zasady 5idniowego marrinesu tolerancii (patrz pkt. 8).

8.       Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie !E=ś!sz}! niż ten wskazany w umowie ze studentem, najaki zostało wypłacone dofinansowffinie, a różnica
będzie  wieksza   niż  5   dni.   Uczelnia  ipa  obowiązek  wpisać  w  Moć>#źo/   roo/+  potwierdzony  termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  zgodnie  z
Zaświadczeniem o odbyciu praktyki, a student będzie zobowiązany do zwrotu części przyznanego dofinansowania proporęjonalnie do faktycznego
okresu trwania pobytu

Nie wprowadza się żadnych zmian  do umowy oraz w systemie Mobj/!O/  roo/+, jeżeli  rzeczywisty okres  pobytu studenta za granicą w instytuęji
przyjmującęj  będzie krótszy  o  1€  dni  /włacznie`  w  stosunku  do  okresu pob)mi  zapisanego w umowie  lub Aneksie  do  umowy na przedłużenie
pobytu

9.       Dofinansowarie otrzymane przez studenta/absolwentajest przeznaczone na pokiycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i
pobytem w instytuQ).i zagranicznęj.

10.     W przypadku nie zrealizowania wyjazdu, studenvabsolwent będzie zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu całości wypłaconego dofinansowania.

Redystrybucj a niewykoi:prstanych/ zwolnionych/ dodatkowych ś rodków

11.    Nie rozdysponowane środki, jak również powstające w trakcie realizacji wyjazdów dalsze rezerwy, wynikąjące ze zwolnienia środków (wysłanie
mniejszej  niż zaplanowana liczby studentów, rezygnaęje,  w)padki losowe lub  skracanie pobytu) lub  ewentualne dodatkowe  środki  otrzymane z
Narodowęj Agenęji Programu Erasmus+ -tworzyć będą fimdusz rezerwowy przeznaczony w pierwszej kolejności na:

a)       akceptację osób z listy rezerwowej, w ko]einości ich wvsteDowania na liście

b)      nabór/nabory uzupełniąjący/uzupełniąjące na praktykę*
c)      finansowanie przedłużeń pobytów na kolejne miesiące, według koleiności zdoszeń

Dodatkowe  dofinansowanie    na  przedłużenie  okresu  pob)mi  przyznawane  będą  na  indywidualny  wniosek  studenta,  zaakceptowany  przez  instytuęję
zagraniczną ®rzyjmującą) i koordynatora uczelnianego macierzystęj uczelni. Ostateczną decyzję podęjmuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki

12.     Pozostałe wolne środki zostaną przesunięte do kategorii SMS i przeznaczone na realizację wyjazdów studentów na studia.

Roz]iczenie wyjazdu m praktykę

13.     Pełne  rozliczenie  administracyjne  i  finansowe  wyjazdu  na  praktykę  nastąpi  po  złożeniu  przez  studenta/absolwenta  wszystkich  dokumentów
określonych w indywidualnęj umowie zawartęj pomiędzy studentem a Uczelnią:

S      zaświadczenie z instytucji przyjmującęj z datą rozpoczęcia i zakończenia pobytu na praktyce /Coqfi777ecrfżon o/S&q);/
S      zaświadczenie  o  zrealizowaniu  założeń  programowych praktyki  z jej  oceną wystawioną przez  opiekuna praktyki w  instytuęji przyjmującęj

(Transcript of Work - ToW)
+      drugi test biegłościjęzykowej w systemie oLS
S      wypełniona Ankieta oj€-/ź7ce EU survey -wyjazd na praktykę
S      prezentaQja powerpoint i zdjęcia

14.     Zasady  finasowania    wyjazdów  na  praktyki  studentów  otrzymujących  stypendium  socjalne  określone  są  w    dokumencie  Zd§cz®; j7ccz7csoi^/cznźa
wyjazdów  na  studia  w  ramach  programów  ERASMUS+  w  rohA  akademicldm  2019/20  dla  studeniów  otrzymujących  stypendium  soęjalme  na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

15.     Stypendyści niepełnosprawmi mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie.  Zasady dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych są
okieś;Lome w dohom!emcjN3  Zasady f inansc)wania wyjazdów na studia w ramach programów ERASMUS+ w roku akademickim 2019/20 dla studentów
niepełnoprawnych  na Uniwersytecie Przyrodriczym w Lublinie

* Nabór/nabory uzupełniąjący/e na praktykę może/mogą zostać przeprowadzony/e w przypadku,  gdy liczba wyjazdów studentów przewidzianych przez

Uczelnię  do  realizaQji  będzie  mniejsza  od  licżby  wyjazdów  stanowiących  podstawę   alokacji   Wpc!wcźa  JricDn4/jc*fc!Z7aego  dlc!  7%objrioścj  §#icż?nfói4;
określonej w umowie finansowej zawartej pomiędzy Narodową AgenQją Programu Erasmus+ a Uczelnią.
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