
 

 

Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów w ramach Programu 
ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023 

  

1. Kandydatury i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję ds. Programu ERASMUS+, w 
skład której wchodzą: Kanclerz, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą i Uczelniany 
Koordynator Erasmus+. 

2. Około 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu studenci podpisują z uczelnią macierzystą 
umowę stanowiącą podstawę do przekazania stypendium Erasmus+. 

3. Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w uczelni partnerskiej, obliczane z dokładnością 
do 1 dnia. 

4. Stawki miesięczne stypendium są uzależnione od kraju docelowego i wynoszą dla konkursu z 
roku 2022: 
 

Studia i praktyka* 
 

Kraje  należące do danej 
grupy 

Studia (€/m-c) Praktyka (€/m-c) 

Grupa 1 –   Dania, Finlandia, 
Irlandia, Islandia, Lichtenstein, 
Luksemburg, Norwegia, 
Szwecja oraz kraje regiony 14 
(Faroe Island, Szwajcaria, 
Zjednoczone Królestwo) 

550 700 

Grupa 2 –   Austria, Belgia, 
Cypr, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Malta, 
Niderlandy, Niemcy, 
Portugalia, Włochy oraz kraje 
regionu 13 (Andorra, Monaco, 
San Marino, Vatican City State) 

550 700 

Grupa 3 –   Bułgaria, 
Chorwacja, Czechy, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Republika 
Macedonii Północnej, 
Rumunia, Serbia, Słowacja, 
Słowenia, Węgry, Turcja 

450 600 

* Osoby wyjeżdżające na studia, uprawnione do stypendium socjalnego lub posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności, otrzymują dodatkowo 250 euro miesięcznie. 

 
 
 



 

 

  ót ote  inowe wyja dy studentów i a solwentów  po yty od   do    dni  do   ajów    i 
  ajów t  ecic  stowa  ys onyc       - dotyc y  ównież  o ilno ci  ies anyc  (blended 

mobility): 
 

 
Kwota dziennego 
stypendiu  w € 

Dodatkowa kwota dla 
uczestnika spełniającego 

definicję „oso y   
 niejs y i s ansa i” 

w € na wyja d 
Pobyt od 5 do 14 dni 

70 100 

 
Pobyt od 15 do 30 dni 50 150 

 
 

 yja dy długote  inowe studentów i a solwentów do   ajów t  ecic  niestowa  ys onyc    
  as us  w  a ac  p oje tów      -      a wyjąt ie    ajów    egionów 13 i 14 

 
 wota  iesięc nego stypendiu  - wyja dy na 

studia wyja dy na p a ty ę  
7   €  iesiąc 

dodat owa  wota dla uc estni a spełniającego 
de nicję „oso y    niejs y i s ansa i” 

250  €  iesiąc 

 
 
 

Koszty pod óży 
 otyczą tylko:  

 Krótkoterminowych wyjazdów studentów i absolwentów spełniających de nicję  osoby z 
mniejszymi szansami”; 

 Wyjazdów długoterminowych studentów i absolwentów do krajów partnerskich w ramach 
projektów K 131-2022 za wyjątkiem krajów z regionów 13 i 14. 
 

Odległo ć 
Ryc ałt na  os ty 

pod óży 
(w € uc estni a  

„g een t avel” 
(w € uc estni a  

od 10 do 99 km  
23 - 

od 100 do 499 km  
180 210 

od 500 do 1999 km  275 320 

od 2000 do 2999 km 360 410 

od 3000 do 3999 km  530 610 



 

 

od 4000 do 7999 km  820 - 

     km lub więcej 1500 - 

 
 
5. Stypendium jest wypłacane po podpisaniu umowy przez studenta i uczelnię 
6. Sposób wypłaty stypendium określa umowa finansowa. 
7. W sytuacji, gdy okres pobytu podany w zaświadczeniu jest krótszy od podanego w umowie, 

wysokość stypendium ulegnie zmniejszeniu. 
8. Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie 

dodatkowych a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej. 
9. Wypłata stypendium nastąpi zgodnie z umową finansową. 
10. Okres pobytu za granicą jest obliczany na podstawie tzw.  Confirmation” (Potwierdzenie okresu 

pobytu) z uczelni partnerskiej z określonymi datami pobytu. 
11. Studenci, którzy wyjeżdżają na semestr zimowy mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na 

semestr letni. W tym celu należy: 
- uzyskać zgodę uczelni macierzystej (Koordynatora Uczelnianego); 
- uzyskać zgodę uczelni partnerskiej; 
- sporządzić Learning  greement na II semestr. 
Okres ten może być finansowany z budżetu Programu ER SMUS+ pod warunkiem posiadania 
przez Uczelnię wystarczających środków finansowych. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania 
studenta o przedłużenie okresu nauki za granicą, podpisywany jest aneks do umowy 
przedłużający pobyt i ewentualne przyznanie dodatkowych środków finansowych. 

 
 

 

 


