
Załącznik nr 1 - Zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz wyjazdów 

studentów na praktykę w Programie Erasmus+ 

 

1. Zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz wyjazdów studentów na 

praktykę odnoszą się do studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 

Wyższej na każdym poziomie studiów. 

2. Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu (zwanej dalej NA) są 

przydzielane na wypłatę wsparcia indywidualnego dla wyjeżdżających studentów na 

podstawie umowy finansowej pomiędzy studentem a Collegium Mazovia 

Innowacyjną Szkołą Wyższą. 

3. Wysokość kwoty wsparcia indywidualnego zależy od kraju, do którego wyjeżdża 

studenta oraz okresu, na jaki wyjeżdża. 

4. Po podpisaniu przez studenta umowy z CM, wypłata stypendium Programu następuje 

w formie przelewu, na wskazane przez studenta konto bankowe (konto walutowe w 

EURO) w dwóch ratach: 

a) pierwsza rata w wysokości 80% przyznanego stypendium Programu, 

maksymalnie na trzy dni przed wyjazdem studenta, 

b) druga rata w wysokości 20% przyznanego stypendium Programu, po powrocie 

i „zaliczeniu” wyjazdu przez Koordynatora, 

5. Stawki miesięczne wsparcia indywidualnego (dofinansowania) w przypadku wyjazdu 

na studia wynoszą: 

 

 

dla krajów: Erasmus+ 

studia 

PO WER 

studenci z dodatkiem 

socjalnym 

PO WER  

studenci 

niepełnosprawni  
Grupa I - Austria, Dania, 
Finlandia, Francja, 
Irlandia, Lichtenstein, 
Norwegia, Szwecja, 
Wielka Brytania(UK), 
Włochy; 

 
 

500 euro 

 
 

2965 zł 

 
 

2118 zł 

Grupa II - Belgia, 
Chorwacja, Cypr, Czechy, 
Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Islandia, 
Luksemburg, Niemcy, 
Portugalia, Słowenia, 
Turcja; 

 
 

400 euro 

 
 

2541 zł 

 
 

1694 zł 

Grupa III - Bułgaria, 
Estonia, Litwa, Łotwa, 
Malta, Rumunia, 
Słowacja, Węgry, FYROM 
(była republika 
Jugosławii Macedonia). 

 
 

300 euro 

 
 

2118 zł 

 
 

1271 zł 

 

 

 

 

 

 

 



6. Stawki miesięczne wsparcia indywidualnego (dofinansowania) w przypadku wyjazdu 

na praktykę wynoszą: 

 

 

dla krajów: Erasmus+ 

praktyki 

PO WER 

studenci z dodatkiem 

socjalnym 

PO WER  

studenci 

niepełnosprawni  
Grupa I - Austria, Dania, 
Finlandia, Francja, 
Irlandia, Lichtenstein, 
Norwegia, Szwecja, 
Wielka Brytania(UK), 
Włochy; 

 
 

600 euro 

 
 

2965 zł 

 
 

2541 zł 

Grupa II - Belgia, 
Chorwacja, Cypr, Czechy, 
Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Islandia, 
Luksemburg, Niemcy, 
Portugalia, Słowenia, 
Turcja; 

 
 

500 euro 

 
 

2541 zł 

 
 

2118 zł 

Grupa III - Bułgaria, 
Estonia, Litwa, Łotwa, 
Malta, Rumunia, 
Słowacja, Węgry, FYROM 
(była republika 
Jugosławii Macedonia). 

 
 

400 euro 

 
 

2118 zł 

 
 

1694  

 

 

7. Kwota dofinansowania jest obliczana poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy przez 

ryczałtową stawkę jednostkową na dzień/miesiąc właściwą dla kraju przyjmującego. 

Okres odbywania studiów lub praktyk za granicą powinien być poświadczony 

odpowiednim zaświadczeniem z datami dziennymi pobytu wydanym przez instytucję 

przyjmującą, gdzie: 

 

1 miesiąc = 30 dni kalendarzowych 

1 dzień = 1/30 miesięcznej stawki dofinansowania 

 

8. Czas pobytu na studiach/praktyce jest określany z dokładnością do jednego dnia. Jako 

datę rozpoczęcia mobilności uznaje się pierwszy dzień, w którym student musi stawić 

się w instytucji przyjmującej. Jako datę zakończenia mobilności uznaje się ostatni 

dzień, w którym student musi być obecny w instytucji przyjmującej. Warunkiem 

przyznania dofinansowania jest faktyczne zrealizowanie przez uczestnika działań za 

granicą w okresie mobilności, potwierdzone odpowiednimi dokumentami przez 

instytucję przyjmującą: 

 zaświadczenia o uzyskanych zaliczeniach i zdanych egzaminach w uczelni 

przyjmującej („Transcript of Records”) – w przypadku studiów 

 zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz z ich oceną wystawione przez 

instytucję przyjmującą („Trainiship Certificate”) – w przypadku praktyk 

 zaświadczenie o pobycie w instytucji przyjmującej z datami dziennymi pobytu  

 dwa testy biegłości językowej on-line (przed i pod koniec okresu mobilności) 

 report on-line uczestnika mobilności 

 

9. Koszt przelewów bankowych na rzecz uczestnika Programu ponosi CM. Koszt 

ewentualnych zwrotów dofinansowania na konto Uczelni ponosi Student.  

 



10. Warunkiem otrzymania stypendium przez studenta jest wypełnienie przez niego 

dwóch testów językowych on-line z języka obcego, w którym będzie odbywał studia 

lub praktyki. Student wypełnia pierwszy test językowy przed przystąpieniem do 

mobilności, a drugi na koniec okresu mobilności. Licencje na testy biegłości 

językowej zapewnia uczestnikom CM. Wszyscy uczestnicy, którzy przystąpili do 

testu biegłości językowej on-line będą mogli zrealizować kurs językowy on-line 

według indywidualnych potrzeb. Licencje na kurs zapewnia uczestnikom CM.  

 

11. Studenci niepełnosprawni oraz studenci uprawnieni do pobierania stypendium 

socjalnego z racji trudnej sytuacji materialnej, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu 

w ramach Programu, mają prawo do otrzymania zwiększonego dofinansowania na 

wyjazd z budżetu Programu PO WER na każdy miesiąc pobytu za granicą.      

 

12. Studentem znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej jest student, który posiada 

udokumentowane prawo do pobierania stypendium socjalnego na CM w dniu 

przystąpienia do rekrutacji. Studenci tacy maja prawo do dodatku socjalnego 

wypłacanego w PLN z budżetu Programu PO WER, którego miesięczna stawka 

ryczałtowa wynosi 853 PLN.  

 

13. Prawo do dodatku socjalnego mają zarówno studenci wyjeżdżający na studia, jak i 

praktykę. Student z prawem do dodatku socjalnego wyjeżdżający na praktykę ma 

prawo wyboru, z jakiej formy dofinansowania chce skorzystać: dodatku w wysokości 

853 PLN z Programu PO WER lub dodatku w wysokości 100 EUR z Programu 

Erasmus+. 

 

14. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe 

dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności wypłacane z budżetu Programu PO 

WER. Dofinansowanie będzie obejmowało 100% kwalifikowanych kosztów 

rzeczywistych, które wymagają udokumentowania w postaci dowodów finansowych 

(tj. faktury, rachunki wystawione na CM). Koszty te muszą bezpośrednio dotyczyć 

osób niepełnosprawnych i osób im towarzyszących i być związane z podróżą i 

utrzymaniem za granicą. W tym wypadku student niepełnosprawny otrzyma 

stypendium na wyjazd oraz dodatkowe stypendium na poniesione koszty rzeczywiste. 

W takiej sytuacji osoba niepełnosprawna składa specjalny wniosek do CM na co 

najmniej miesiąc przed planowanym wyjazdem. We wniosku należy szczegółowo 

określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty 

związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą.  

  

 


