
Instrukcja obsługi systemu DreamApply dla 
pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

Wyjazdy szkoleniowe (STT)



Gdzie znajdę podstawowe informacje o programie?

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

Tu umieszczane są aktualności



Maksymalne finansowanie – 1570 Euro

Zasady finansowania

Odległość
Ryczałt na koszty podróży na 

uczestnika

Ryczałt na koszty podróży z uwzględnieniem 

„green travel”

0-99 km 23 EUR

100-499 km 180 EUR 210 EUR

500-1999 km 275 EUR 320 EUR

2000-2999 km 360 EUR 410 EUR

3000-3999 km 530 EUR 610 EUR

4000-7999 km 820 EUR

8000 km lub więcej 1500 EUR

Grupa Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka w EUR

1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, 

Szwecja
180

2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, 

Portugalia, Włochy
160

3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, 

Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
140



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)



odnośnik do systemu DREAM APPLY



• odnośnik do zasad na stronie głównej Działu Spraw Międzynarodowych

• odnośnik do strony z ofertami mobilności w ramach staff weeków

• odnośnik do strony z instrukcjami obsługi korzystania z systemu do aplikacji DreamApply

• odnośnik do strony Działu Spraw Międzynarodowych z najczęściej zadawanymi pytaniami

Opis menu głównego systemu DreamApply



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.



Kliknij w aktywny przycisk „zaaplikuj teraz”.

Zwróć uwagę, że każdy przycisk dotyczy odrębnej kwalifikacji, której 
terminy rozpisane pod spodem. Poza wskazanym terminem aplikacji, 
okienka będą nieaktywne.



Załóż konto: kliknij „jestem nowym 
aplikantem”, wpisz swój adres email i 
kliknij „zarejestruj”. 
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Postępuj zgodnie z instrukcją – zapamiętaj wskazany kod, musisz przejść do swojej skrzynki 
mailowej, by aktywować link, następnie wpisać kod/ PIN. Kliknij „verify”.
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Wprowadź swoje imię i nazwisko.

Wymyśl i wprowadź hasło.

Zapamiętaj swoje hasło – w kolejnych 
kwalifikacjach będziesz składać wnioski z tego 
samego konta.

Kliknij „register”.
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Danych wypełnionych automatycznie nie możesz zmienić.

Wprowadź swój numer telefonu. 

Wybierz swoje obywatelstwo z listy rozwijanej.

Zaznaczenie wszystkich zgód jest 
obowiązkowe.

Kliknij „dalej”.

P
I
E
R
W
S
Z
E

L
O
G
O
W
A
N
I
E



Pracownicy akademiccy – wyszukaj swój wydział i kliknij 
„STT pracownicy akademiccy – kraje programu”.

Pracownicy nieakademiccy – zjedź na sam dół strony i 
kliknij „STT pracownicy nieakademiccy – kraje programu”. 
Nie dokonuj wyborów w ramach wydziału!

Po zalogowaniu będzie 
się wyświetlać tutaj 
Twoje imię i nazwisko



Musisz wypełnić kolejne sekcje. W sekcji „kierunek”, nic nie wybieraj. Przejdź do sekcji profil.

Nazwa Twojego zgłoszenia, zawiera informacje o:
- Rodzaju programu: kraje programu/ kraje partnerskie.
- Rodzaju mobilności: STA/STT.
- Rodzaju kadry: kadra akademicka/ nieakademicka.
- Nazwa Wydziału (wyświetla się wyłącznie w aplikacjach 

kadry akademickiej).



Wypełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką w sekcji 
„profil”.

Do kolejnych sekcji możesz przechodzić klikając 
„następna sekcja” lub wybierając kolejną pozycję w 
menu po lewej stronie (Profil -> Dane kontaktowe -> 
Uczelnia macierzysta itd.).

Rekomendujemy zapisywać wniosek po wypełnieniu 
danej sekcji. Nie jest to jednak obowiązkowe na tym 
etapie.



Wypełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką w sekcji 
„dane kontaktowe” i przejdź do następnej sekcji 
„uczelnia macierzysta”.



Kadra nieakademicka:
- Wprowadź nazwę jednostki 
administracyjnej w której jesteś 
zatrudniony.

Kadra akademicka:
- Wybierz swój wydział i wprowadź 
nazwę swojego instytutu.



Podaj dane instytucji 
przyjmującej.

W ramach mobilności STT, 
wniosek może być złożony 
zarówno w ramach instytucji 
szkolnictwa wyższego, jak i do 
innych instytucji, w tym firm.

Kod Erasmus dotyczy wyłącznie 
instytucji szkolnictwa wyższego. 
Nie wszystkie uczelnie muszą 
posiadać kod Erasmus.  

Pytanie dotyczy tylko pracowników 
nieakademickich. Odpowiedź na 
pytanie ma pomóc komisji w 
poznaniu charakteru pracy i ocenie 
zasadności realizacji szkolenia/ 
związku pracy z programem 
szkolenia.



Cz. 1/2

Wskaż wyłącznie liczbę 
dni, bez określania dat.

Głównym językiem 
mobilności nie powinien 
być język polski/ 
narodowy. Jeżeli 
zaistnieje taka 
konieczność, w 
dokumencie Mobility
Agreement będzie można 
wskazać więcej języków 
mobilności.

Pytania w języku 
angielskim są identyczne 
jak w dokumencie 
Mobility Agreement. Na 
pytania, które stanowią 
część Mobility Agreement, 
należy odpowiadać w 
języku angielskim. 
Odpowiedzi na pytania 
podlegają ocenie komisji. 
Po przesłaniu wniosku 
programu mobilności nie 
będzie można zmienić. 



Cz.2/2

W przypadku aplikacji pracowników 
nieakademickich – zaznacz NIE

Więcej informacji na temat 
Green Travel znajdziesz na 
stronie dsm.usz.edu.pl w 
zakładce Erasmus+.

Zapisz aplikację!



Aby załączyć dokument, należy 
kliknąć w ikonę chmurki ze 
strzałką i wybrać plik.



Wprowadź dane bankowe. 
Stypendium wypłacane jest 
w walucie Euro. 
Sekcja nieobowiązkowa na 
etapie kwalifikacji.



Kliknij „zapisz”, a następnie „prześlij”.

Po zapisaniu aplikacji możesz wrócić w każdej chwili do 
wprowadzania zmian. Aplikację zapisaną, ale nieprzesłaną 
widzisz tylko Ty.

Jeżeli prześlesz aplikację, ale przed upływem końca 
kwalifikacji zdecydujesz się dokonać jakiejś zmiany, możesz to 
zrobić – ale musisz pamiętać, żeby ponownie ją zapisać i 
przesłać.

Po upływie terminu kwalifikacji treści programu nie będzie 
można edytować.

Po upływie terminu kwalifikacji w dalszym ciągu będzie 
można wprowadzić dane konta bankowego i załączać pliki.

Upewnij się, że wypełniłeś wszystkie 
oznaczone gwiazdkami pola sekcji:
- Profil
- Dane kontaktowe
- Uczelnia macierzysta
- Uczelnia przyjmująca
- Mobilność



Wyniki z przebiegu kwalifikacji otrzymasz drogą mailową.

W mailu uwzględniona zostanie informacja, czy zakwalifikowałeś się ze stypendium, czy bez 
stypendium (lista rezerwowa). W przypadku dyskwalifikacji lub niezakwalifikowania (brak przyznania 
minimalnej liczby punktów) również otrzymasz informację mailowo.

O kolejności przyznawania stypendiów w ramach listy rezerwowej zadecyduje kolejność załączania 
dokumentów Mobility Agreement (skan) w systemie DreamApply od dnia 12.07.2022 (I kwalifikacja) 
oraz 14.10.2022 (II kwalifikacja). Dokumenty załączane wcześniej nie będą brane pod uwagę w 
ustalaniu kolejności przyznań środków na liście rezerwowej.



Aby wprowadzić zmiany 
w zapisanej uprzednio 
aplikacji bądź dodać 
dokumenty „edytuj 
zgłoszenie”.

Jeśli nie jesteś pewien, 
czy przesłałeś już 
zapisany wniosek, 
sprawdź jego status w 
tym miejscu.


