ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH
STUDENTÓW NA STUDIA (SMS) W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
1. Stypendia przyznawane studentom przeznaczone są na częściowe dofinansowanie kosztów,
jakie ponosi student w trakcie pobytu za granicą.
2. Wysokości stypendiów jest ustalona odgórnie przez Komisję Europejską i jest uzależniona od
kraju wyjazdu.
3. W roku akademickim 2018/19 wysokość stypendiów została ustalona na następującym
poziomie:
dla krajów grupy II – 400 €/mies. (Niemcy, Chorwacja)
dla krajów grupy III – 300 €/mies. (Węgry)
4. Studentom, którzy otrzymują stypendium socjalne, przysługuje dodatek do stypendium
w wysokości 200€.
5. Realokacja funduszy zwalnianych w wyniku rezygnacji beneficjentów z wyjazdów i/lub
uzyskania dodatkowych środków odbywa się na rzecz:
 realizacji wyjazdów stypendystów wpisanych na listę rezerwową;
 ewentualnego przedłużenia pobytu.
6. Możliwy jest wyjazd studenta w ramach programu Erasmus+ bez przyznawania stypendium student Erasmusa+ bez stypendium, na wszystkich, identycznych - za wyjątkiem finansowej zasadach jak student Erasmusa+ ze stypendium.
7. Wyższa Szkoła Logistyki zwalnia studentów uczestniczących w programie Erasmus+ z opłat
czesnego za okres pobytu na wymianie, jak również gwarantuje ciągłość wypłat stypendiów
krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem – w trakcie swojego pobytu
w uczelni partnerskiej. Student ma również zagwarantowane prawo do ubiegania się
o stypendia krajowe po powrocie do uczelni macierzystej.
8. Stypendia przyznane studentom są przekazywane po podpisaniu umowy o zrealizowanie
wyjazdu stypendialnego przelewem na konto wskazane przez beneficjenta w kilku transzach.
9. Podstawę rozliczenia wyjazdu stypendialnego stanowią: 1) potwierdzenie pobytu wydane
przez uczelnię przyjmującą – Confirmation Letter, 2) wypełniona przez studenta Ankieta
Stypendysty Erasmusa+, 3) wypełnione dwa testy językowe OLS (przed mobilnością i na
zakończenie mobilności).

Poznań, 24 stycznia 2017

Kanclerz WSL

Doc. dr inż. IRENEUSZ FECHNER

61-755 POZNAŃ, UL. E. ESTKOWSKIEGO 6
NIP 778-13-89-372 Regon 300124247 Bank Zachodni WBK S.A. nr 82 1090 1362 0000 0000 3603 4303
Rektorat tel. 61 850 47 81 Dziekanat tel. 61 850 47 64 Księgowość tel. 61 850 47 79 Kadry tel. 61 850 47 71
fax 61 850 47 89 rektorat@wsl.com.pl
www.wsl.com.pl

