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Zasady finansowania wyjazdów studentów za granicę w ramach 
programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/14 

(działania SM) 
 
 

 
 W roku akademickim 2013/14 w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania (dalej: 

Uczelnia) w Poznaniu stosuje się następujące zasady dotyczące finansowania wyjazdów 

studentów za granicę realizowanych w ramach LLP-Erasmus (działania SM obejmujące 

kategorie: SMS – wyjazdy na studia za granicą - i SMP – wyjazdy na praktyki za granicą): 

1. Środki finansowe przekazane przez Narodową Agencję LLP-Erasmus (dalej: NA) na 
działanie SM mogą być wykorzystane tylko na ten rodzaj działania. 
 

2. Jako wiążący przyjmuje się pierwotny podział środków finansowych między kategorie 
wyjazdy na studia (SMS) oraz wyjazdy na praktykę (SMP) zapisany w umowie 
finansowej podpisanej z NA przez Uczelnię. W przypadku niezrealizowania 
zakładanej w umowie finansowej liczby wyjazdów SMS lub SMP dopuszcza się 
przesunięcie środków finansowych między tymi kategoriami. 

 
3. Wszystkim studentom wyjeżdżającym do tych samych krajów (wykaz krajów, wraz z 

podziałem na grupy wg „Przewodnika dla Beneficjenta”; dostępnego pod adresem: 
http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/2013_Przewodnik-dla-
Beneficjenta_www_1.pdf) w ramach tego samego działania wypłacane będą te same 
miesięczne stawki stypendium. 
 

4. Wysokość stypendium należnego studentowi ustala się na podstawie faktycznej 
długości jego pobytu za granicą, przy zaokrągleniu do 0,5 miesiąca, z zachowaniem 
zasad określonych w „Przewodniku dla Beneficjenta”. 
 

5. W roku akademickim 2013/14 ustala się następujące minimalne stawki stypendium 
w ramach działania SM: 
a) wyjazdy typu SMS: 
- do krajów grupy 1: 500 EUR miesięcznie, 
- do krajów grupy 2: 350 EUR miesięcznie, 
- do krajów grupy 3: 250 EUR miesięcznie; 
b) wyjazdy typu SMP: 
- do krajów grupy 1: 540 EUR miesięcznie, 
- do krajów grupy 2: 400 EUR miesięcznie, 
- do krajów grupy 3: 300 EUR miesięcznie. 

  
Maksymalna miesięczna stawka stypendium SMS wynosi: 
- dla krajów grupy 1: 600 EUR, 
- dla krajów grupy 2: 400 EUR, 
- dla krajów grupy 3: 300 EUR. 
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Maksymalna miesięczna stawka stypendium SMP wynosi: 
- dla krajów grupy 1: 650 EUR, 
- dla krajów grupy 2: 480 EUR, 
- dla krajów grupy 3: 350 EUR. 
 
 

6. W przypadku, gdy część środków finansowych na działanie SM nie zostanie 
wykorzystana, dopuszcza się zwiększenie miesięcznych stawek stypendium 
wypłacanego studentom. Niewykorzystane środki finansowe należy przeznaczyć w 
pierwszej kolejności dla studentów przystępujących do programu, następnie – dla 
studentów przedłużających (za zgodą Uczelni oraz instytucji przyjmującej) swój pobyt 
na stypendium, w ostatniej kolejności – na podwyższenie średniego stypendium. 
 

7. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro i musi być liczbą całkowitą. 
 

8. Całkowite koszty przelewów bankowych ponosi Uczelnia. 
 

 

 

 

Poznań, 06 września 2013 roku     /-/ dr Jan Nowomiejski 
                Prorektor ds. dydaktycznych 
 
 
 


