ERASMUS+ Mobilnośćstudentów i pracowników uczelni
międry krajami programu i krajami partnerskimi
Zasady podziału grantu przy znanego Politech nice Gda ńskiej
na rok akademick\ 201512016
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1. ogólna

kwota grantu prz,rznana Politechnice Gdańskiej

w roku

akademickim 201512016 Narodowa Agencja Programu Erasmus* przyznaŁa
Politechnice Gdńskiej dofinansowanie w wysokości 306 790 euro.
Umowa finansowa przewiduje wydatkowanie pov,yższych środków w następujący sposób:
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Dofiinansowanie
21 660,- EUR
129 200,- EUR
10 680,- EUR
25 960,- EUR
44 080.- EUR
18 490.- EUR
23 120,- EUR
306 790.- EUR

właściwegoPiorektor a,

2.
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ramach programu wymagają zatwiqdzenta przęz
po zaopiniowaniu ichprzez Koordynatora Uczelnianego.

Wszystkie wydatki realizowanę

Sfypendia na wyjazdy studentów na studia - SMS

tł. Stwlełłcipr4'ie:dztłjc7t7'
partnerskich. Frzy rekrutacji
Studenci rekrutowani będą przezopiekunów umów na rrczelniach
dotyóhczasowe wyniki studenta, jego dodatkowe osiągnięcia
|od
'"r- ,r.'ugę wzięte
'ośtuń
,nuiómośćjęzyka angielskieg o orazl|ub polskiego'

zavlartej z Politechniką
Student otrzymuje stypendium na podstawie umowy finansowej
Gdańską, reprezentow aną przez odpowiednie go Prorektora'

będzie stypendium w wysokości750 euro miesięcznie oraz kwotę
Student otrzym}łvaÓ
-pokrycie
kosztow podróŻy, za|eŻną od odległościuczelni macierzystej
,vi)ułto.ą na
z zastosowaniem kalkulatora
od Politechniki Gdańskiej. odległo3e tu obliczona zostanie
odległościdostępnego na stronach Komisji Europejskiej'
Gdańskiej w gotówce
Dofinansowanie wypłacone zostanie w kasie Kwestury Politechniki
niezwłocznie po przyjeździe studęnta na uczelnię'
jednak ze wzg\ędu na kwotę
zasady,mobi1ność studenta może trwać od 3 do 12 miesięcy,
akademickim 2015lŻ016 długoŚć
dofinansow aniu prryrnaną Politechnice Gdańskiej, w roku
wartości:
rnobilnoŚci z lrnansówaniem nie powinnaprzekroczyć następujących

Z

Państwo
Chin
Rosia

Maksvmalna dłu
II stopień

NA

tuwm
ilI
5
5

it5s.$ffi
5

':
pobytu. Istnieje rownież możliwośó
Dofinansowanie będzi e przyzrilwane na cały okres
jest jednak moŻliwe łączenie wyjazdu
realizacji mobilnoŚci bóz finansowania. Nie
jednego pobyu'
z finanówaniem i wyjazdu bez finansowania w ramach
tych samych dzia\afizróŻnych Środków
Nałeży uwzględniaÓ zakazpodwójnego finansowania
{JE.

kitka rnobilności, o ile ich sumaryczny
Studęnt moŻe zręalizawac na danym stopniu stucliów
potrwa co najmniej 3 miesiące'
czas trwania nie prrik o"ry 12 miesięcy , akazdy z u,ry'azdów
osobom realizującym
kolejności
Dofinansowuni" ,'u *y3 azd zostanie pir:ryrnane w pierwszej
pO razpierwszy mobilnośÓ na danym stopniu studiów'

Uczelnia gwarantuje studentowi wypłatę stypendium na okres przewidziany w umowie
finansowej podpisanej przed przyjazdem studenta. JeŻeli student ptzedłuŻy swój pob1't
na Politechnice Gdańskiej, uczelnia zastrzega sobie prawo do niewypłacenia stypendium
zaten okres.

ostateczna kwota stypendium wypłacanego studentowi zostanie określona na podstawie
dokumentu potwierdzającego jego pobyt na Politechnice Gdańskiej, nie przekłoczy ona jednak
kwoty przewidzianej w umowie finansowej zawartĄ ze studentem.

Jeżeli po zaangażowaniu środków finansowych zgodnym z zasadarrti przewidzianymi
w niniejszym dokumencie pozostanie do dyspozycjiuczelni niewydatkowana kwota, uczelnia
wykorzysta ją w następujący sposób:
w pierwszej kolejności pozostające środkiwykorzystane zostaną nazrealizowanie

dodatkowych mobilności'
jeŚli wciąż pozostawaÓ będą wolne środki,ptzeznaczone zostaną one na przedłuŻenie
okresu pobytu na Politęchnice Gdańskiej wnioskujących o to studentów.
Długośćpobytu studenta w instytucji przyjmującej zostanie rczliczona co do dnia.
JeŻeli student będzie chciał przedłuŻyć czas pobytu na Politechnice Gdanskiej, będzie rnusiał
wystąpiÓ z odpowiednim wnioskiem na co najmniej miesiąc przed końcem mobilności
ptzewidzlanej w umowie finansowej pomiędzy studentem a uczelnią. Student będzie musiał
uzyskać zgodę uczelni macierzystej oraz wydziału przyjmującego na Politechnice Gdańskiej.

Decyzje w zakresie przedłuŻen pobytów oraz wysokościstypendium w czasie przedŁlŻenia
podejmuje odpowiedni Prorektor na wniosek Koordynatora Uczelnianego i są one traktowane
jako aneks do wcześniejpodpisanej umowy.

ll'\'ttłtlłnti r3'ił:d-|łyj'
Studenci rekrutowani będą pruez opiekunów umów we współpracy Z koordynatorarni
wydziałowymi. Ptzy rekrutacji pod uwagę wzięte zostaną dotychczasowe wyniki studenta'
jego wyjątkowe osiągnięcia oraz znajomość języka angielskiego orazl|ub języka kraju
pochodzenia uczelni przyj muj ącej
.

Student otrzymuje stypendium na podstawie umowy finansowej zawartej z Politechniką
Gdańską, reprezentowaną ptzęz odpowiedniego Prorektora.
Student otrzymywaÓ będzie stypendium w wysokości650 euro miesięcznie oraz kwotę
ryczałtową na pokrycie kosztów podróŻy zaleŻną od odległościuczelni przyjmującej
od Politechniki Gdańskiej. odległośóta obliczona zostanie z zastosowaniem kalkulatora
odległoŚci dostępnego na stronach KE.

Dofinansowanie przelane zostanie studentowi na konto' po wcześniejszymspełnieniu
przez studęnta wszelkich formalnoŚci zwiryanych z vłyjazdem.

Z

zasady, mobilnośó studenta moŻę trwać od 3 do 12 miesięcy, jednak ze względu na kwotę
dofinansowania przyznaną Politechnice Gdanskiej, w roku akademickim 201512016 długośó
mobilno ściz fi nansowaniem nie powinn a pr zekr o czyć następuj ących warto ści:
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mobińśćna danym stopniu studiów'

na okres przewtdziany w umowie
Uczelnia gwarantuje studentowi wyĘłatęstypendium
JeŻeli student przedłuŻy swój pobyt
finansowej podpisanej przed *yja"aem' studenta.
niewypłacenia stypendium zatęn
prawo do
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Jeżeli po zaangazowaniu środków finansowych
niewydatkowana kwota, uczelnia
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jeśliwciążpozostawaóbędą.wolneśrodki,przezfiaczonezostanąonenaprzedłuŻenie
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zostanie rozliczonaco do dnia'
DługośÓ pob}.tu studenta w instytucji przyjmującej

pobytu za graricą' b^ę{zie. m_usiał zwrócić się
Jeżeli student będzie chciał przedłuŻyó czas
wnioskiem na co najmniej miesiąc ptzed końcem
do Politechniki GJańskiej z odpowiednim
pomiędzy studentem a'uczelnią' Student
mobilriości przewidzianej w umowie finansowej
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będzie musiał *yrme zgodę uczelni przyjmującej oraz
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stypendium w czasie przedłużenia
Deoyzje w zakresie przedłlŻenpobytów oraz wysokości
Uczelnianego i są one traktowane
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3" SĘpendia na wyjazdy naucrycieli akademickich w celu prowadzenia
dydakĘcznych - ST,Ą
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Nauczyciele akademiccy przyjeŻdŻĄący na Politechnikę Gdanską w celu prowadzenia zajęć'
dydaktycznych rekrutowani będą przez opiekunów umów na uczelniach partnerskich,
w porozumieniu z opiekunami umów na Politechnice Gdanskiej.

Pobyt pracownika może trwaó od 5 do 60 dni, a pracownik zobowiązany jest
do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć, dydaktycznych w trakcie pobytu

na Politechnice Gdańskiej, Jeślipobyt trwa dłuzej niz tydziett pracownik zobowiązany jest
do przeprowadzenia 8 godzin zajęć tygodniowo, proporcjonalnie do czasu trwania pob1'tu.

W związku zkwotą dofinansowania, która przyznana zostila PG na mobilnościnauczycieli,
maksymalna długośĆpoby.tu z finansowaniem to 5 dni (w przypadku USA: 6 dni)"
Finansowanie przy znane zostanie również na 2 dni podróży .
Nalezy uwzględniac zakazpodwójnego finansowania tych samych działańzróŻnych Środków
UE.
Dofinansowanie będzię przyznawane na cały okres pob1.tu. Istnieje również mozliwośÓ
realizacji mobilności bez finansowania. Nie jest jednak możliwe łączenie wyjazdu
z finansowaniem i wyjazdu bęz finansowania.
Nauczyciel akademicki otrzyma 140 euro nakaŻdy dzienpobytu.
Pracownikowi przysługiwać będzie ponadto ryczaŁt na pokrycie kosztów podróŻy, którego
wysokośó okreŚlana będzie Za pomocą kalkulatora odległościudostępnionego na strorlach
internetowych Komisj i Europej skiej.
Kwota stypendium wypłacona zostanie w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej niezwŁoczmie
po pr zyj eździe pracownika.
JeŻe\i po zaangazowaniu środków finansowych zgodnym z zasadarti przevłidzianymi
w niniejszym dokumęncie i po wycze{paniu wszystkich mozliwości zwiększenia Liczby
przyjazdow, wciąŻ pozostanie do dyspozycji uczelni niewydatkowana kwota, uczelnia
wykorzysta ją na zwiększenie wysokościstypendium dla pobytów dłuŻszych niz 5 dni,
przy czympierwszeństwo będą miały pobyty najdŁuższe.
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Rekrutację nauczycieli akademickich na wjazdy w cęlu prowadzenia zajęć dydaktycznych
prowadzić będą opiekunowie poszczegóInych umów w porozumięniu z koordynatorarni
wydziałowymi.

Wyjazd pracownika moŻe trwać, od
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PracownicyprzyjeŻdŻającynaPolitechnikęGdańską.wcelachszkoleniowychrekrutowani
w porozumięniu z opiekunami urnow
nu rr"r.tiiu"h partnęrst ictr,
będąprzezopi.r.,'i_oi";;ó*
na potitechnice Gdańskiej'

5 do 60 dni'
Fobyt pracownikamoŻetrwaÓ od

która przyznafla została Politechnice Gdańskiej
związku z kwotą dofinansowania,
pobyu to 5 dni' Finansowanie ptzyznane
maksv*"i""-Jł"goje
pra"ońków,
na mobilnosci
zostanie również na 2 dni podroży'
środków
finansowania tych samych działafizróŻtych
Natrezy uwzględniaó zakazpodwójnego

w
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na cały okres pobytu. IstnĘe również rnoŻliwośó
-finanJ;""i"'
Dofinansowanie będzi 9 przyzfiawane
Ń. jest jedńak rnożliwę łączenie lłryjazdu
rea\lzaĄi mobilności bóz
z finansowaniem i wyjazdu bez finansowania'

Pracownik otrzyma 140 euro nakazdy dzieńpobytu.
Pracownikowi przysługiwaó będzie ponadto tyczałt na pokrycie kosztów podroży, którego
wysokoŚÓ określana będzie Za pomocą kalkulatora odległościudostępnionego na stronach
intemetowych Komisj i Europej skiej.
Kwota stypendium wypłacona zostanie w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej niezwłocznie
po ptzyjeździe pracownika.

JęŻeli po zaangazowaniu środków finansowych zgodnym z zasadami ptzewidzianymi
i po wycze{paniu wszystkich możliwościzwiększenia liczby
przyjazdów, wciąŻ pozostanie do dyspozycji uczelni niewydatkowana kwota, uczelnia
wykorzysta ją na zwiększenie wysokości stypendium dla pobytów dłuŻszych niŻ 5 dni, przy
w niniejszym dokumencie

czym pierwszeństwo będą miały pobyty najdłuŻsze.
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Rekrutację pracowników na vłyjazdy w cęlach szkoleniowych prowadztć będą opiekunowie
poszczególnych umów w porozrrmieniu z koordynatorami wydziałowymi.
Wyjazd pracownikamożę trwaó od 5 do 60 dni.

W związku z kwotą dofinansowania, która przyznanazostała PG na mobilności pracowników'
maksymalna długośćpobytu to 5 dni. Finansowanie przyznarte zostanie również na 2 dni
podroŻy.
Nalezy uwzględniać zakaz podwójnego finansowania tych samych działatl, zróŻnych środków
UE.
Dofinansowanie będzie przyznawane na cały okres pobytu. Istnieje równięż mozliwoŚć
rea|izacji mobilności bez finansowania. Nie jest jednak moŻliwe łączenle wyjazdu
z finansowaniem i wyjazdu bez finansowania.
Pracownik ottzyma 160 euro nakłzdy dzieńpobytu.
Pracownikowi przysługiwać będzie ponadto ryczałt na pokrycie kosztów podroży, którego
wysokośćokreślana będzie Za pomocą kalkulatora odległościudostępnionego na stronach
internetowych Komisj i Europej skiej.
Kwota stypendium wypłacona zostanie w kasie Kwestury przed wyjazdem pracownika.

Jeżeli po zaangaŻowaniu środków finansowych zgodnym z zasadarrti przewidzianymi
w niniejszym dokumencie i po wyczerpaniu wszystkich mozliwości zwiększenia liczby
wyjazdów, wciąż pozostanie do dyspozycji uczelni niewydatkowana kwota, uczelnia
wykorzysta ją na zwiększenie wysokości stypendium dla v,ryjazdow dŁuŻszych niz 5 dni,

przy czympierwszeństwo będą miały wyjazdy najdłuŻsze.
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5.

Wsparcie łvymiany

sposób podziału Środków
Politechnika Gdańska ustali odrębnie zkuŻdąinstytucją partnerską
przyznanych w projekcie na wsparcie wymiany (OS)'

których celęm jestwspieranie
Srodki finansowe oS przeznaczone Są na wszelkie dziaLania,
w Politechnice Gdańskiej
orazrozwój organizacji i obsługi wymiany programu Erasmusł
] związanę z realizacją wyjazdów studentów
i inst1tuc.jach partnersii.h, u priede *r'y'iki.
i praóowników uczelni w ramach progfamu' w tym m'in':
pracowników uczelni'
przygotowanie, monitoring i ocena wymiany studentów i
przygotowanie j ęzykowe studentów i pracowników'
nych i promocyj nych
produkcj ę i rozpowszechnianie materiałów informacyj
z:wiązany ch Z pro gramem Erasmust'
wspieraniedziałalnościErasmusStudentNetwork,
przygotowania lub oceny
w\zyźymonitoringowe w uczęlniach pańnerskich w celu
wymiany studentów i pracowników'
uczelni
udziałw spotkaniach krajowy chi zagranicznych z przedstawicielami
Erasmusł'
programu
partnerskiJh'pos*ię.o''ych mobilnoi ci, zllłŁaszczaw tamach

przygotowy*ani"kadrydodziałaizwiązanyehzobsługąirozwojemprogfamu
Erasmus*,
środowiskiem lokalnym'
integrację studentów i pracowników przyjeŻdŻĄącychze
funkcjonowanie i rozwoj
inne dziaiania administracyjne wspierające prawidłowe
programu Erasmusł'

i ich wydatkowanie musi być zgodne
Srodki oS przezn aczofle są na wspieranie mobilności
Erasmus*
z zasadamiujętymi w umowie finansowej zawartĄ z Narodową Agencją Programu
na rok akademicki 2015 I 16.

Płzygotowanie:I
i

l-tc
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Lłv

\4aria Doerffer'
Koordynator Ucpelniany Programu Erasmusł
Zastępca Kierownika DMWA

Zatuńetdzam:
n

ćludŁ.prot. l{c}k Mąkinia
Frelręktor ds. Współpracy
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