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1. Środki finansowe na pokrycie wyjazdu studenta pochodzą z dotacji przekazanej przez 

Narodową Agencję Programu LLP Erasmus na dany rok akademicki.  

  

2. Wysokość przyznanego stypendium zależy od następujących czynników:  

- obowiązujących limitów stypendialnych;  

- długości pobytu na stypendium;  

- kraju pobytu na stypendium;  

- ogólnej liczby zakwalifikowanych studentów do wyjazdu;  

  

  

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, uczelniany Koordynator  

Programu Erasmus może przyznać studentowi dodatkowe środki wypłacane na 

podstawie §10 pkt.  Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów.  

  

4. Zasady alokacji środków przyznanych w ramach SMS (Student Mobility – Studies):  

  

etap 1: ustalona zostaje ogólna liczba studentów zakwalifikowanych do uczestnictwa 

w Programie Erasmus wraz z przewidywaną długością pobytu;  

  

etap 2: studenci dzieleni są na grupy w zależności od kraju pobytu i przewidzianych 

limitów stypendialnych;  

  

etap 3: na podstawie analizy mobilności lat poprzednich ustalona zostaje minimalna 

miesięczna stawka, niezbędna do realizacji pobytu stypendialnego w danym kraju (w 

danej uczelni);  

  

etap 4: minimalne stawki dla poszczególnych grup porównywane są z limitami 

stypendialnymi określanymi corocznie w umowie o dofinansowanie działań 

zdecentralizowanych;  

  



etap 5: w przypadku niezgodności stawka zostaje obniżona/podniesiona do 

nieprzekraczalnego limitu;  

  

etap 6: w przypadku korelacji z ustalonymi limitami stawka miesięczna dla 

poszczególnych wyjazdów zostaje przemnożona przez ilość miesięcy pobytu 

stypendysty  

etap 7: na podstawie informacji zbieranych przez biuro Programu Erasmus od uczelni 

partnerskich ustalone zostają okoliczności usprawiedliwiające ewentualną korektę 

wysokości stypendium;  

  

etap 8: stypendyści zostają poinformowani o wysokości przyznanego stypendium i 

deklarują czy jest możliwe zrealizowanie wyjazdu za powyższą kwotę – 

uwzględniając udział środków własnych stypendysty.  

  

5. W przypadku, gdy przyznane przez NA dofinansowanie jest niższe od sumy 

wyliczonych kwot niezbędnych do realizacji pobytu stypendialnego, uczelnia może 

wystąpić do NA o zwiększenie przyznanego limitu bądź przeznaczyć dodatkowe 

środki na podstawie §10 pkt. 5 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla 

studentów, na pokrycie brakującej kwoty.  


