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Warunkidotyczqce zasad finansowania wyjazd6w na studia

student6w otrzymujqcych stypendium socjalne
Rok akademicki20t6ltT

Akademia Morska w Gdyni, stosujqc zasady przedstawione w
,,Przewodniku po programie Erasmus+,,, odnoszqce siq
do dodatkowego wsparcia finansowego dla os6b pochodzqcych ze Srodowisk defaworyzowanych (czyli
znajdujqcych
siq w trudnej sytuacji materialnej), zwanego dalej ,,dodatkiem socjalnym" zostaty zawarte
w ,,Zasadach alokacji wykorzystania funduszy na wyjazdy edukacyjne (mobilnoS6) w szkolnictwie wy2szym
w roku akademickim 2ot6/!7',,
ustala co nastqpuje:
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w

przypadku student6w wyje2d2ajqcych na studia, osoba znajdujqca siQ
w trudnej sytuacji materialnej bqdzie
otrzymywafa z bud2etu przyznanego uczelni dodatkowe dofinansowaniu w wysokosci r6wnowartoSci
200 € na
ka2dy miesiqc pierwotnie zaakceptowanego pobytu.
Jako student znajdujqcy siq w trudnej sytuacji materialnej bqdzie traktowany student
z udokumentowanym
prawem do otrzymywania stypendium socjalnego.
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4.

Udokumentowanie prawa do otrzymywania stypendium socjalnego, zgodnie z regulacjami
uczelnianymi, a tym
samym prawa do ,,dodatku socjalnego" w programie Erasmus+ nastqpi w chwili wnioskowani
a przezstudenta o
wyjazd na studia w programie Erasmus+ (odwiadczenie studenta) oraz po przedstawieniu przez
studenta
Koordynatorowi Administracyjnemu Programu Erasmus decyzji Komisji Stypendialnej,
nie p6lniej jednak ni2 2
miesiqce przed planowanym terminem podpisania umowy pomiqdzy studentem a
Uczelniq. Student dolo2y
wszelkich stara6, aby decyzja o przyznaniu mu stypendium socjalnego zostala jak przekazana
do Koordynatora
Administracyjnego Programu Erasmus bez zbqdnej zwloki.

w

przypadku otrzymania wigkszej liczby poda6 potencjalnych uczestnik6w mobilno6ci

od

sfinansowania wyjazd6w, Uczelnia zastrzega sobie prawo nie akceptowania wszystkich wniosk6w.

otrzymywanie ,,dodatku socjalnego" jest gwarantowane na okres mobilno6ci okreslony
studentem i Uczelniq.
6.

mo2liwosci

w umowie pomiqdzy

Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego poza terminem,
o kt6rym mowa w pkt.
2, nie naklada na Uczelniq obowiqzku wyplaty dodatku socjalnego. uczelnia mo2e jednak przyznac,,dodatek

socjalny", o ile bqdzie w stanie zachowai zasady r6wnego traktowania wszystkich stypendyst6w.
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Je2eli Uczelnia zezwala studentowi na przedlu2enie wyjazdu stypendialnego,
,,dodatek socjalny,, bqdzie
wyplacony jedynie w sytuacji, kiedy pozostanq w dyspozycji Uczelni wolne drodki.
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Je2eli student posiadajqcy prawo do stypendium socjalnego decyduje siq na wyjazd
z dofinansowaniem
zerowym (tzw. wyjazd bez dofinansowania), nie przysluguje mu wyplata
,,dodatku socjalnego,,.
Zasady naliczania oraz rozliczania ,,dodatku socjalnego" sE takie same
indywidualne". Wsparcie dla uczestnika wyptacane jest w pLN.

10.

Uczelnia podejmuje wszelkie inne decyzje

w

jak kategorii bud2etowej ,,wsparcie

sprawach nieuregulowanych niniejszymi ,,Warunkami,,. przy

podejmowaniu decyzji Uczelnia gwarantuje r6wne traktowanie wszystkich
student6w
znajdujqcych siq w takiej samej sytuacji.
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uczestnik6w wyjazd6w

Koordynator Uczelniany programu Erasmus

