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Decyzjg o przyst4pieniu Uczelni do programu Erasmus* podejmuje Senat Uczelni.

Rektor powoluje Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus*. O ile Rektor nie wskaze inaczej,
Koordynatorem Uczelnianym jest Prorektor ds. Nauki,

Senacka Komisja ds. Nauki i wsp6lpracy z Zagranic4 opiniuje wniosek AMG o Karte Erasmusa dla

Szkolnictwa wyZszego (Erasmus charter for Higher Education, ECHE) .

Wnioski o dofinansowanie dziatan w Programie Erasmus* na kolejne lata akademickie opiniuje i
podpisuj e Koordynator Uczelniany.

Dziekani powolui4 Koordynator6w wydzialowych programu Erasmus*.

Pracownik Biura wsp6lpracy z zagranicl - Gl6wny Specjalista ds. program6w Migd4znarodowych,

pelni ro19 Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus*. W porozumieniu i we wsp6lpracy z

Koordynatorem Uczelnianym oraz Koordynatorami Wydzialowymi prowadzi nastgpuj4c e dzia\ania:

a) przygotowanie wniosku o Kartg Erasmusa dla SzkolnictwawyLszego,

b) ptzygotowanie wniosku o Srodki finansowe na dzialania zdecentralizowane w ramach programu

Erasmust, tj. mobilnoSci student6w, nauczycieli i pracownik6w oraz innych dziaNah, o kt6re

wnioskowa6 b gd4 w imieniu wydzial6w Koordynato r zy w y dziaNow i,

pr4zgotowanie raport6w przej Sciowy ch oraz raportu koricowego,

bielqca wsp6lpraca z Dziekanami i Koordynatorami Wydzialowymi w zakres ie realizacji dzialaft

objgtych umow? z Narodow4 Agencj4 Programu Erasmus*,

upowszechnianie informacji o Programie Erasmus+ wSr6d spolecznoSci akademickiej,

bieL}ce kontakty z Narodow4 Agencj4 Programu Erasmus*, uczelniami partnerskimi, gromadzenie

um6w i innych dokument6w nvi4zanych z realizacj1 programu, podpispvanie um6w ze

studentami, nauczycielami i pracownikami,

g) wsp6lpraca z organizacjami studenckimi na rzecz studentow przyjeLd2aj4cychw ramach programu

do AMG.

Zasady udziah w Programie Erasmus*

a) Wyjazdy student6w i pracownik6w w ramach Programu w kazdym kolejnym roku akademickim

bgdlrealizowane w oparciu o umowy dwustronne zuczelniami partnerskimi.

b) Stypendium w ramach Programu Erasmus* moglotrzymal:

- studenci - na wyjazd w celu realizacji czgsci programu studi6w,

- studenci - na wyjazd w celu realizacji praktyk studenckich,

- nauczyciele akademiccy - na wyjazdw celu realizacjizajgl dydaktycznych,

- pracownicy administracyjni - nawyjazdw celach szkoleniowych.
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c) O stypendium mog4 ubiega6 sig studenci,kt6rzy w momencie wyjazdu maj4 zaliczony pierws4y rok
studi6w (dotyczy studi6w I stopnia - licencjackich).

d) Nauczyciele akademiccy mog4 ubiega6 sig o wyjazd w celu przeprowad zenia zajg6 dydaktycznych

zglaszaj4c swoj4 kandydaturg do Koordyn atora Wy dzialowego.

e) UdziaL w kwalifikacjach do wyjazd6w w ramach Programu Erasmus* mog4 bra6 studenci

ws4'stkich Wydzial6w AMG (zarejestrowani na studiach dziennych lub zaocznych,

licencjackich/magisterskich, s4 obywatelami paristwa uczestnicz4cego w programie lub posiadaj4

prawo stalego pobytu lub status uchodZcy na terenie polski).

I Stypendium na wyjazd w celu realizacji programu studi6w mohna otrzyma| w trakcie kaildego

stopnia studi6w, przy zachowaniu nastgpuj4cych limit6w czasu trwania mobilno5ci:

- I stopieri studi6w -l4cznie maksymalnie 12 miesigcy mobilnoSci,

- II stopieri studi6w - l4cznie maksymalnie 12 miesigcy mobilnosci,

- III stopieri studi6w - l4cznie maksymalnie 12 miesigcy mobilnosci.

NiezaleZnie od stypendium na wyjazd w celu edukacyjnym moina starai sig o stypendium

umoZliwiaj4ce v'yjazd na praktykg zawodow4 oraz staz zawodowy. Decyzjg o mo2liwo6 6 wyjazdu
student6w danego v,ydziaLy na praktyki lub staze podejmuje Dziekan Wydzialu oraz Koordynator

Wydzialowy. Jednak lqczny czasv,yjazdu nie moZe przekroc4rlww. limit6w,

g) Minimalny czas trw aniawyj azdu moze wynosi6 :

- wyjazd student6w na studia: 3 miesi4ce

- wyjazd student6w na praktykg: 2 miesi4ce

Wyjazd nauczycieli akademickich powinien trwa6 od 2 do 8 dni kalendarzowych.

h) Erasmusf jest programem edukacyj nym, tzn. stypendium mohe by6 przyznane w celu studiowania,

cryli uczgszczania na wyklady, zdawania egzamin6w, tw6rczej realizacji badait zryiqzanych z

przygotowaniem projekt6w, prac licencjackich lub magisterskich, atakaercalizacjipraktyk i stu\r
studenckich.

i) O moZliwoSci wyjazdu na ostatnim semestrze studi6w danego stopnia decyduje Koordynator

Wydzialowy.

8. Wsparcie finansowe:

Stypendia (granty) przyznawane przez Komisjg Europejsk4 s4prueznaczone napokrycie dodatkowych

koszt6w, jakie wi42q sig z odbywaniem okresu studi6w, praktyki lub stazu za granic1ftoszty podroiry,

zrvigkszone koszty utrzymania za granic4). Grant nie zaklada pokrycia petrnych koszt6w ztriqzanych z
pobytem zagtanic}' WysokoS6 stypendium w ramach Programu jest stala i ustalana Narodow4 Agencjg

Programu Erasmus*.

rr. Zasady rekrutacji student6w na rvyjazdy w ramach programu Erasmus*

l. Zasady og6lne:

a) W czasie procedury kwalifikacyjnej student wypelnia ,,Formularz dla kandyd ata do wymiany
studenckiej w ramach Programu Erasmus*,, i wraz z .vqtrmaganymi zalilcznikami sklada do



b)

Koordynatora Wydzialowego. Lista wymaganych zaL4cznikow wywieszana jest na tablicy

ogloszeri wydziatu.

Komisja Wydzialowa dokonuje kwalifikacji student6w w oparciu o ztoaone dokumenty. Ocenie

poddanajest:

- Srednia ocen,

- zadeklarowana znajomoS6 jgzyk6w obcych, aprzede ws4zstkim jqrryka wykladowego kraju, do

kt6rego student aplikuj e,

- zainteresowania, w tym naukowe naukowych,

- zaangahowanie w praca na rzecz AMG (np. Erasmus Student Network, Program Mentor, kola

naukowe, Parlament Student6w itp.),

- dodatkowe cechy kandydata istotne do realizacji programu.

Komisje Wydzialowe mogg wskaza6 inne, dodatkowe kryteria.

Na podstawie punkt6w uzyskanych w procesie kwalifikacji, tworzy sig listg rankingow4. Do

wyjazdu zostajqzakwalifikowani studenci,ktorzy uzyskajq najwigksz4 liczbg punkt6w.

zasady kwalifikacji student6w na stypendium w ramach Erasmus* mog4 by6 regulowane

dodatkowymi wewngtrznymi wymagani ami wy dzialowymi.

Wyniki postgpowania kwalifikacyjnego w formie protokolu Komisji Wydzialowej przekazywane

s4 do Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus*.

Ka2dy zakwalifikowany student podlega obowi4zkowemu badaniu kompetencji jgzykowych w
postaci testu, kt6ry naleLry wypelnid w systemie on-line przed wyjazdem oraz po powrocie. Wynik
testu nie wptywa na dopuszczenie do wyjazdu.

Finansowanie studenta w czasie pobytu za granicq

a) Koordynator Uczelniany wraz z Koordynatorem Administracyjnym Programu Erasmus*, przed

ogloszeniem naboru student6w na vryjazdy w nadchodz4cym roku akademickim, przygotowuj1

informacjg dotycz4c4 dostgpnych miejsc nawyjazdy student6w, dlugoSci pobytu oraz wysokoSci

dofinansowania.Wyjazdy planowane sE na jeden semestr.

b) Prawo do stypendium (naukowe i/lub socjalne) nabyte w uczelni macierzystej przed terminem

wyjazdt na studia, jest utr4rmane przez caly okres dla kt6rego stypendium krajowe zostalo

ptzlznane, nawet je6li student przebywa w tym czasie za granic4w ramach Programu Erasmus*.

c) Stypendium z Programu Erasmus+, w ramach Srodk6w finansowych przyznanych przez Narodow4

Agencjg Programu, wyplacane jest studentowi w dw6ch ratach: 90oh przyznanego stypendium

wyplacane jest po podpisaniu umowy i przed wyjazdem studenta za granic1, a pozostale lTyo po

powrocie, przedstawieniu dokument6w wymaganych umow4 pomigd4, IJczelni4a studentem.

Obowi4zki studenta rwi4zane z udzialemw Programie Erasmus*:

a) Student w procesie rekrutacji zobowi4zany jest podawa6 informacje zgodne z prawd1 oraz do

zachowania szczeg6lnej dbalo6ci o dopelnienie wszelkich wymagari i zobowi4zanwynikaj4cych z

ludziatu w Programie Erasmus*.
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Student zobowi4zany jest do realizacji uzgodnionego przed wyjazdem z Koordynatorem
Wydzialowym, programu zajg6 i informowania KoordynatoraWydziaLowego o przebiegu studi6w
i zaistniaLych odstgpstwach od planu; wszelkie zmiany w zatwierdzonym programie studi6w
wymagaj 4 formy pisemnej.

Student po powrocie zobowiqzany jest do dostarczenia do rJczelni, we wskazanym w umowie
terminie, zalwiadczenia o u4rskanych wynikach, zalwiadczenia o czasie pobytu w uczelni
partnerskiej oraz wypelnienia Ankiety Studenta Erasmusa. Przedlohenie wymienionych
dokument6w u Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus* stanowi podstawg do
rozliczeniawyjazdu studenta i wyplaty drugiej raty dofinansowania.

Zaszdy rekrutacji naucrycieli akademickich na rvyjazdy w celu przeprowad zenia zajg6
dydaktycznych w ramach realizacji programu Erasmus-r

Zasady og6lne

W Programie mog4 bra6 udzialnauczyciele akademiccy zatrudnieni na etacie AMG.
wymiar godzin dydaktycznych do zrealizowania w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej - co
najmniej 8 na tydzieri.

Finansowanie wyjazdu

Dofinansowanie z Programu Erasmus* wyplacane jest w wysoko6ci wyliczonej w trw. Mobility
Tool, w ramach srodk6w finansowych przyznanychprzez Narodow4 Agencjg programu.

Nauczyciel akademicki, po zakwalifikowaniu przezKomisjg Wydzialow4 do v,,yjazdu,podpisuje u
Koordynatora Administracyjnego umowg, na podstawie kt6rej otrzymuje dofinansowanie na
pokrycie koszt6w zwiqzanych z przejazdem oraz utrzymaniem za granic4w czasie pobytu.
Koordynator Administracyjny Programu Erasmus* nalicza, a Kwestura wyplaca nauczycielowi
Srodki na v,yjazd zgodnie z przepisami dotyczqcymi wyjazd6w sluzbowych za granica. Bilety
lotnicze na podr62 zakupuje Koordynator Administracyjny w firmie obstuguj4cej sprzeduLbilet6w

lotniczych dla AMG.

Delegowany nauczyciel samodzielnie rezerwuje noclegi w kraju docelowym, uwzglgdniaj4c
dostgpne Srodki ptzyznane na wyjazd.

Realizacja wyjazdu w oparciu o prywatny samoch6d mozliwa jest wylqcznie po u4rskaniu
pisemnej zgody KoordynatoralJczelnianego, uwzglgdniai4c dostgpne srodki przyznanenawyjazd.
Rozliczenie wyjazdu nastgpuje w momencie dostarczenia do Koordynatora Administracyjnego
oryginalu dokumentu Indl'widualny Program Nauczania, zalwiadczenia o zrealizowaniu
uzgodnionego programu zajgd oraz wypelnieniu Ankiety Stypendysty Programu Erasmus w
systemie online.

Minimalny czas trwania wyjazdu naucryciela musi obejmowai minimum 2 noclegi. planowana

podr62 moLe tozpocz46 siE najwczeSniej jeden dzieh przed planowanymi zajgciami i zakohczy1
najp 6 lniej j eden dzi ef do zakoficzonych zaj g c i ach.

h) Pierwszefstwo w wyjazdach w celu prowadzenia zajgd dydaktycznych maj4 nauczyciele , ktorzy
nie brali wcze$niej udziahtw wyjazdach w programie.
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ob owi 4zki na,czy ciela rw i4zane z udziaLem w pro gram ie Erasmus+

Nauczyciel akademicki zobowi}zany jest do indywidualnego nawiqzania kontaktu z 11czelni4
partnersk4 AMG w ramach programu, ustalenia czasu i tematyki zajgd (lndywidualny program

Nauczania) oraztzyskania w uczelni partnerskiej potwierdzen ie przyjgcia.

Nauc zyc ie I p owin ien zr e alizow a6 zaplanow any pr ze d wy j azdem cykl zaj g 6.

Nauczyciel zobowi}zany jest do dostarczenia po powrocie do Uczelni za$wiadczenia z uczelni
przy jmui4cejoprzeprowadzeniuzaig6dyd,aktycznychramachErasmusa*.

Nauczyciel zobowiqzany jest do wypelnienia Ankiety Stypendysty programu po powrocie ze

stypendium.

e) Nauczyciel zobowiqzany jest do rozliczenia pobranych Srodk6w na wyjazd,w terminie 14 dni od
daty powrotu z zagranicy.

[I' Zasady rekrutacji pracownik6w na wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach realizacji
Programu Erasmus+

Zasady og6lne

Dofinansowanie z Programu Erasmus* wyplacane jest w wysokoSci wyliczo nej przeztzw. Mobility
Tool w ramach srodk6w finansowych przyznanychprzez Narodow4 Agencjg programu.

Finansowanie wyjazdu

Pracownik, po zakwalifikowaniu przez Koordynatora Wydzialowego do wyjazdt, podpisuje u
Koordynatora Administracyjnego umowg, na podstawie kt6rej otrzymuje dofinansowanie na
pokrycie kosa6w zvviqzanychzprzejazdem orazutrzymaniem za granic4w czasie pobytu.

b) Koordynator Administracyjny programu Erasmus* nalicza, a Kwestura wyplaca pracownikowi
Srodki na wyjazd zgodnie z przepisami dotycz1cymi wyjazd6w sluzbowych za granica. Bilety
lotnicze napodt62 zakupuje Koordynator Administracyjny w firmie obsluguj4cej sprzedu2bilet6w
lotniczych dla AMG.

c) Delegowany pracownik samodzielnie rezerwuje noclegi w kraju docelowym, uwzglgdniaj4c
dostgpne Srodki przyznane na vr,yjazd,.

d) Realizacj a wyjazdu w oparciu o prywatny samoch6d mo2liwa jest wyl4cznie po u4zskaniu
pisemnej zgody KoordynatoralJczelnianego, uwzglgdniaj4c dostgpne Srodki przyznane nawyjazd.

e) Rozliczenie wyjazdu nastgpuje w momencie dostarczenia do Koordynatora Administracyjnego
oryginafu dokumentu Indywidualny Program Szkolenia oraz za1wiadczenia o zrealizowaniu
uzgodnionego programu szkolenia oraz wypelnieniu Ankiety Stypendysty programu Erasmus w
systemie online.

f) Minimalny azas ttwania wyjazdu pracownika musi obejmowai minimum 2 noclegi. planowana

podro? moZe rozpocz46 sig najwcze6niej jeden dzieri przed planowanymi szkoleniem i zakohczyc
najp 6 lniej j eden dzieri do zakortczonym s zko leniu.

g) Pierwszeristwo w wyjazdach w szkoleniowych maj4 pracownicy,ktorzy nie brali wczesniei udzialu
w wyjazdach w Programie.

d)
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3. obowi4zki pracownik6w zwiqzane z.udzialemw programie Erasmus*

a) Pracownikzobowiqzanyjest do indywidualnego nawiqzania kontaktu zuczelni4partnersk4 AMG w
ramach programu, ustalenia czasu i tematyki szkolenia (Indywidualny Program Szkolenia) oraz

uzyskania w uczelni partnerskiej potwierdzenie przyjEciado udzialu w szkoleniu.

b) Pracownik powinien zrealizowal zaplanowany przedwyjazdem cykl szkolenia.

c) Pracownik zobowi4zany jest do dostarczenia po powrocie do Uczelni zafiwiadczenia z uczelni
pr4rjmuj4cej o zrealizowaniu szkolenia w ramach Erasmusa*.

d) Pracownik zobowi4zany jest do wypelnienia Ankiety Stypendysty Programu po powrocie ze

stypendium.

e) Pracownik zobowi}zany jest do rozliczenia pobranych 6rodk6w na vtyjazd, w terminie 14 dni od

daty powrotu z zagranicy.

I z_ca Rektora

Programu Erasmus*


