
                                                             
                                                

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STUDENTÓW 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE 

NA PRAKTYKI  (SMT-STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIPS) 
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + 

SZKOLNICTWO WYśSZE (MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA: AKCA  KA1-HE)  

W ROKU AKADEMICKIM  2015/2016 
 

 
Wysokość stypendium 
 
Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, określiła następujące stawki stypendialne 
obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych: 
 

 
 
Czas pobytu a wysokość stypendium 

 
1. Stypendium będzie przyznawane na okres 3 miesięcy.  

2. Przekazanie studentowi stypendium (liczba całkowita wyraŜona w EUR) nastąpi tylko pod warunkiem 
zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. 

3. Stypendium zostanie przekazane studentowi w formie wypłaty gotówkowej, w jednej racie (wypłata bezpośrednio 
w banku). W wyjątkowych wypadkach moŜliwy będzie przelew na wskazane przez beneficjenta konto.  

4. Wypłacenie stypendium nastąpi w dwóch ratach, w następujący sposób: 
a) I rata będzie stanowiła kwotę stypendium pomniejszoną o 1/3 stawki miesięcznej 
b) II rata zostanie wypłacona po powrocie studenta ze stypendium, po przedłoŜeniu przez studenta dokumentów 

wymienionych w pkt. 11.  

5. Ostateczna kwota stypendium wypłaconego kaŜdemu studentowi będzie uzasadniona długością pobytu. 
Stypendium będzie rozliczane po powrocie studenta ze studiów, w oparciu o zaświadczenie wydane przez uczelnię 
partnerską, licząc liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych i pozostałych dni od daty rozpoczęcia pobytu do daty 
zakończenia  

 1 miesiąc = 30 dni kalendarzowych 
 1 dzień = 1/30 miesięcznej stawki stypendium 
 
6. Podstawę rozliczenia finansowego wyjazdu stypendialnego stanowi: 

� zaświadczenie z instytucji przyjmującej z datą  rozpoczęcia i zakończenia pobytu na praktyce 
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7. Stypendium otrzymane przez studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów 
związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. 

8. W przypadku nie zrealizowania wyjazdu, student będzie zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu całości 
stypendium. 

 
Redystrybucja zwolnionych/ dodatkowych środków 
 
9. Nie rozdysponowane środki , jak równieŜ powstające w trakcie realizacji wyjazdów ewentualne jej dalsze 

rezerwy, wynikające z wysłania mniejszej niŜ zaplanowana liczby studentów, rezygnacji studentów z wyjazdów, 
zaistnienia przyczyn losowych lub skracania pobytu - tworzyć będą fundusz rezerwowy przeznaczony na:  

 
a) akceptację osób z listy rezerwowej, w kolejności ich występowania na liście 

b) nabór uzupełniający na praktyki  

c) finansowanie przedłuŜeń pobytów na kolejne miesiące, według kolejności zgłoszeń. 

Dodatkowe granty na przedłuŜenie okresu pobytu przyznawane będą na indywidualny wniosek studenta, 
zaakceptowany przez prodziekana właściwego wydziału i koordynatora uczelnianego. Ostateczną decyzję 
podejmuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki 

 
10. Pozostałe wolne środki zostaną przesunięte do kategorii SMS i/lub STA i/lub STT i przeznaczone na realizację 

wyjazdów studentów na studia lub wyjazdów pracowników. 
 
Rozliczenie wyjazdu na praktykę 
 
11. Pełne rozliczenie administracyjne i finansowe wyjazdu na praktykę nastąpi po złoŜeniu przez studenta wszystkich 

dokumentów określonych w indywidualnej umowie zawartej pomiędzy studentem a uczelnią, a nie wymienionych 
w pkt. 6: 

 
a) zaświadczenie o zrealizowaniu załoŜeń programowych praktyki z jej oceną wystawiona przez opiekuna 

praktyki w instytucji przyjmującej (Transcript of Work – ToW) 
b) wypełniona Ankieta on-line EU survey-wyjazd na praktykę 
c) prezentacja PowerPoint i/lub zdjęcia 

 
Stypendyści niepełnosprawni 
 
12. Stypendyści niepełnosprawni mogą wnioskować o zwiększenie stypendium składając podanie do Uczelnianego 

Koordynatora wraz z następującymi załącznikami: 
a) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

 
13. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą  ubiegać się o dodatkowe 

fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu programu Erasmus przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. 
Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności wraz z formularzem wniosku są 
dostępne na stronie internetowej www.erasmus.org.pl  
 

 
 
Lublin, 15 styczeń 2015 
 
 
 
 
Prof. dr hab. Krzysztof Gołacki 
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki 

                                           
 


