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Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych z mniejszym stażem obsługi projektów
mobilności w programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
Podstawowe informacje z zakresu realizacji umowy finansowej „Mobilność studentów i pracowników
szkół wyższych” KA103 i KA107
Warszawa, 10 maja 2016 r.
10:30-11:00

Rejestracja uczestników spotkania

11:00-12:30

Sesja I – Wprowadzenie do obsługi projektów, czyli systemy wspierające pracę
koordynatora:






ECAS
URF – Portal Uczestnika
FRSE Online
Mobility Tool+
OLS

Zarządzanie działaniami programu Erasmus+:




Obowiązki Koordynatora Uczelnianego, Koordynatora Wydziałowego (jeżeli
dotyczy);
Koordynator projektu „Mobilność z krajami programu” (KA103)
Koordynator projektu „Mobilność z krajami partnerskimi” (KA107)

Mobilność studentów – wymagania minimalne:






Rekrutacja studentów
Przygotowanie do wyjazdu
Monitorowanie postępów studenta podczas pobytu w uczelni/instytucji
zagranicznej
Zaliczenie okresu studiów (uznawalność akademicka w rozumieniu zasad
programu Erasmus+)
Rozliczenie finansowe i merytoryczne studenta

Mobilność pracowników - wymagania minimalne:





Kwalifikacja pracowników
Przygotowanie pracowników do wyjazdu
Różne opcje finansowania wyjazdów pracowników – omówienie każdej z opcji
z podaniem przykładu
Rozliczenie finansowe i merytoryczne pracownika

Wsparcie organizacyjne OS (Organizational Support) - zasady naliczania i rozliczania
dofinansowania
Różnice w obsłudze projektów KA103 i KA107
Dyskusja (pytania i odpowiedzi)
12:30-13:15

Obiad

13:15-15:00

Sesja II – OnLine Linguistic Support (OLS)





OLS – cele, wymagania stawiane przed NA, uczelnią, uczestnikiem mobilności
(studentem)
OLS – prezentacja narzędzia obsługującego
a) testy biegłości językowej
b) kursy językowe
Powiązania pomiędzy narzędziami Mobility Tool+ , OLS oraz raportami postępu
i raportem końcowym

Sesja III – Sprawozdawczość z mobilności edukacyjnej w programie Erasmus+ - rodzaje
raportów:
 Raport postępu/przejściowy
 Raport końcowy
 Rola narzędzia Mobility Tool+ w sprawozdawczości z mobilności
 Znaczenie treści zawartych w indywidualnych raportach uczestników dla oceny
raportu końcowego z mobilności edukacyjnej w programie Erasmus+
Sesja IV – Upowszechnianie rezultatów projektów


Analiza danych pozyskiwanych z indywidulanych raportów uczestników
mobilności
 Formy promocji korzyści z mobilności edukacyjnej
a) w uczelni
b) poza uczelnią (w mieście/ regionie)
 Współpraca Uczelnianych Koordynatorów programu Erasmus+ z innymi
jednostkami uczelni w celu promocji korzyści z mobilności edukacyjnej
 Wpływ realizacji mobilności edukacyjnej na realizację założeń
umiędzynarodowienia uczelni
Dyskusja (pytania i odpowiedzi)
15:00

Zakończenie spotkania

