
Na stronie 
dsm.usz.edu.pl w 
zakładce 
„Erasmus+” znajdują 
się m.in.:
- zasady realizacji 

wyjazdów
- dokumenty do 

pobrania (pod 
treścią zasad)

- zasady green
travel

- propozycje Staff 
Week

- FAQ



Przed złożeniem aplikacji warto ustalić z instytucją goszczącą zakres programu oraz możliwość przyjazdu 

celem jego realizacji. 

Na etapie składania kwalifikacji nie ma konieczności załączania dokumentów, ale pamiętaj, że później 

będziesz musiał/a skopiować treść programu w identycznej formie do dokumentu Mobility Agreement 

(MA).

Zgłoszenia z identycznymi programami będą zdyskwalifikowane.

W każdej kwalifikacji możesz złożyć jedno zgłoszenie STA i jedno STT. 

(W przypadku kadry nieakademickiej – 1 zgłoszenie STT w każdej kwalifikacji)



Kliknij „Sign in/ register”.

Przy pierwszym logowaniu, będziesz musiał zarejestrować swoje konto, powiązane z adresem e-mail 
(pamiętaj, aby korzystać z adresu w domenie @usz.edu.pl).

Przy kolejnych logowaniach wystarczy, że podasz swoje hasło.



Wejdź na stronę 
https://out-staff2.dsm.usz.edu.pl

Przed złożeniem aplikacji warto 
ustalić z instytucją goszczącą zakres 
programu oraz możliwość przyjazdu 
celem jego realizacji 



Znajdź 
swój 
wydział

Zaaplikuj na wybrany typ mobilności.



Po wybraniu 
odpowiedniego 
wydziały kliknij na 
„zaaplikuj teraz” 



Należy 
wypełnić 
wszystkie 
pola z 
listy

Po uzupełnieniu wszystkich pól z listy należy kliknąć na 
„zapisz” oraz „prześlij”



Przy składaniu wniosku 
aplikacyjnego należy wybrać 

umowę oznaczoną kodem ISCED w 
ramach reprezentowanej przez 
Państwa dyscypliny badawczej



Proszę wybrać uczelnię 
przyjmującą z listy według 

instrukcji znajdującej się na 
stronie



Na pytania, które stanowią 
część Mobility Agreement, 
należy odpowiadać w języku 
mobilności. 

UWAGA: bardzo ważna jest 
tożsamość dokumentu (wersji 
papierowej) Mobility
Agreement z aplikacją on-line! 
Oceniany program nie może 
ulec zmianie! 



W zakładce DOKUMENTY 
załączane są WSZYSTKIE wymagane 
skany dokumentów, np. program 
szkolenia, potwierdzenie planowanych 
dat pobytu, zaświadczenie o kursie 
językowym.

Proszę pamiętać, że treść 
załączonego Programu Szkolenia 
(Mobility Agreement) musi być 
identyczna z polami 
uzupełnionymi w formularzu 
online. 

Osoby, które przywiozą inny program niż ten zadeklarowany podczas składania aplikacji, mogą zostać poproszone o zwrot stypendium.



Po upływie terminu 
kwalifikacji, w treści 
zgłoszenia nie można 
wprowadzać zmian.

Na etapie kwalifikacji nie 
trzeba załączać skanu 
Programu Szkolenia 
(Mobility Agreement) ani 
Planowanych Dat Pobytu. 
Numer konta bankowego 
również może zostać 
uzupełniony w dowolnym 
momencie po zakończeniu 
kwalifikacji.



Aby poprawnie zakończyć proces aplikacji należy zapisać oraz 
wysłać wypełniony formularz klikając „prześlij ”.



Zgłoszenie zostało przesłane, należy teraz czekać na dalsze 
informacje


