Spotkanie wprowadzające do zasad realizacji umowy finansowej
KA103 („Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu”) oraz
KA107 („Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi”).
Konkurs wniosków 2018 r.
Warszawa, 24-25 maja 2018 r.
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS
ul. Żwanowiecka 20, Warszawa-Miedzeszyn
Wstępny program
24 maja 2018 (czwartek)
12:00-13:30

Rejestracja uczestników spotkania

12:30-13:30

Obiad

13:30-15:00

Sesja I – Zasady finansowania mobilności edukacyjnej z krajami programu (KA103) i krajami
partnerskimi (KA107) w konkursie 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian w stosunku
do konkursu 2017 r.


Proces podpisywania umów finansowych pomiędzy NA a Uczelnią (Beneficjentem).



KA103 – alokacja funduszy i redystrybucja środków. Stawki stypendialne. Zasady
finansowania studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz studentów
niepełnosprawnych (finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
PO WER). Sprawozdawczość. Kluczowe terminy w realizacji umowy finansowej.



KA107 – koperty budżetowe, alokacja funduszy i redystrybucja środków. Stawki
stypendialne. Sprawozdawczość. Kluczowe terminy w realizacji umowy finansowej.



Zmiany w umowie w trakcie jej realizacji. Różnice pomiędzy projektami KA103 i KA107.

15:00-15:30

Przerwa

15:30-17:00

Sesja II – Kontynuacja sesji I oraz dyskusja

17:00-17:30

Przerwa

17:30-19:00

Sesja III
Część I - Rezultaty projektów mobilności


Przegląd danych statystyczno-finansowych z raportów końcowych uczelni



Wybrane wyniki analizy indywidulanych raportów uczestników mobilności

Część II – Obecne i przyszłe narzędzia online w programie Erasmus+

19:30



Cyfryzacja obiegu dokumentów w mobilności



Narzędzia informatyczne w obsłudze umów KA103 i KA107 (Mobility Tool+, Online
FRSE, Online Linguistic Support)

Kolacja

25 maja 2018 (piątek)
do 8:45
09:00-10:30

Śniadanie dla osób korzystających z noclegu w Hotelu BOSS
Sesja IV – Co nowego w europejskim szkolnictwie wyższym? wykład prof. Ewy Chmieleckiej, po
którym uczestnicy sesji będą mieli możliwość zadawania pytań, wymiany doświadczeń



Proces Boloński i Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – o czym mówi komunikat
paryski (maj 2018)?



Idea Europejskiego Obszaru Edukacyjnego (do 2025)



Sieć uniwersytetów europejskich – wyzwanie dla polskich uczelni?



Europejskie Ramy Kwalifikacji – to już 10 lat! Polski Zintegrowany System Kwalifikacji

10:30-11:00

Przerwa

11:00-12:30

Sesja V – partnerstwa strategiczne i projekty centralne w sektorze szkolnictwa wyższego

12:30-13:00



Charakterystyka partnerstw strategicznych (KA203)



Udział polskich uczelni w projektach centralnych

Sesja VI - Hyde Park
Tematy zostaną wybrane na podstawie zgłoszeń w formularzu rejestracji.

13:00-14:00

Obiad

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz koszty ewentualnego
noclegu. Rezerwacji noclegu uczestnicy dokonują we własnym zakresie.
Hotel BOSS zagwarantował określoną pulę pokoi na potrzeby uczestników spotkania. Pokoje i ceny są gwarantowane dla
rezerwacji dokonanych w terminie do 11 maja br.

