Zasady finansowania wyjazdów na praktyki studentów
WyŜszej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016
(ERASMUS+ Student Mobility for Placements)
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała WSTiH roku akademickim
2015/2016
dofinansowanie w ramach
Programu ERASMUS+ Projekt Mobilność
Edukacyjna w Sektorze Szkolnictwa WyŜszego (umowa finansowa 2014-1-PL01-KA103014422).
Kwota uzyskanego grantu pozwoli na dofinansowanie praktyk dla 6 studentów WSTiH
(w przypadku wyjazdów do II grupy krajów), przy czym uczelnia zastrzega sobie prawo
wysłania mniejszej liczby studentów, jeśli budŜet przeznaczony na stypendia zostanie
wyczerpany.
W roku akademickim 2015/2016 wysokość stypendium, która jest zaleŜna od miejsca
mobilności, została ustalona na kwotę:
 600 euro / 1 miesiąc - do Państw Pierwszej Grupy (Austria, Dania, Finlandia, Francja,
Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy)
 500 euro / 1 miesiąc - do Państw Drugiej Grupy (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja)
400 euro / 1 miesiąc - do Państw Trzeciej Grupy (Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa,
Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry).
Zgodnie z decyzją władz uczelni zalecany okres trwania praktyki objęty umowy stypendialną
„Student - Uczelnia” w roku akademickim 2015/2016 będzie wynosił pełne 3 miesiące (jeden
miesiąc = 30 dni). Pobyt na praktyce przez okres dłuŜszy niŜ 90 dni nie będzie objęty
finansowaniem przez WSTIH z funduszy Erasmus+ (wyjątkiem moŜe być dąŜenie do jak
najbardziej efektywnego wykorzystania przez uczelnię przyznanych przez Narodową
Agencję funduszy). Ostateczną długość trwania praktyki oblicza system Mobility Tool na
podstawie dat rozpoczęcia i zakończenia praktyki ujętych w dokumencie „After the
Mobility”.
Ostateczny termin powrotu z praktyki to 30.09.2016r.
Przekazywanie stypendiów będzie odbywać się w ratach w wysokości i terminie określonym
w umowie stypendialnej „student - uczelnia” na konto bankowe studenta - stypendysty.

Stypendium na praktykę Erasmusa+ wypłacane jest w dwóch ratach. Pierwsza rata
wypłacana jest niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu „Confirmation of arrival”
wystawionego przez instytucję przyjmującą, do której przybył student. Druga rata wypłacana
jest po powrocie studenta i wypełnieniu przez niego wszelkich formalności związanych
z rozliczeniem praktyki.

Zwrot części lub całości stypendium moŜe zostać wymagany m.in. w następujących
przypadkach:
- rezygnacji z praktyki juŜ po podpisaniu umowy stypendialnej
- niezrealizowania załoŜeń praktyki z powodu nieobecności w instytucji przyjmującej
lub nieuzasadnionego skrócenia pobytu,
- niestosowania się do zaleceń opiekuna praktyk w instytucji przyjmującej,
- dostarczenia WSTiH zaświadczenia o odbytej praktyce odbytej przez okres krótszy
niŜ określony w umowie stypendialnej „student-uczelnia”,
- nie wypełnienia wszystkich formalności wymaganych do rozliczenia praktyki.

Środki finansowe zwalniane z powodu losowych rezygnacji, bądź teŜ uzyskane dodatkowo
z Narodowej Agencji, będą wykorzystane w pierwszej kolejności na stypendia dla studentów
z listy rezerwowej, zgodnie z decyzją, która zostanie podjęta przez Uczelnianego
Koordynatora Programu Erasmus+.

PowyŜsze zasady finansowania w zakresie wyjazdów na praktyki Programu ERASMUS+
SMP w roku akademickim 2015/16 zostały zatwierdzone przez Rektora WSTiH
oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ .
Pytania prosimy kierować do Biura Karier WSTiH pokój A 05,
tel. 58 520 26 14 w. 202
e-mail: biuro.karier@wstih.pl

