
 

  

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU 

ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE 

 

WYJAZDY DYDAKTYCZNE I SZKOLENIOWE PRACOWNIKÓW 

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

 

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW 

 

DOSTĘP DO SYSTEMU APLIKACYJNEGO 

https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-partnerskich/dla-pracownikow/sta-i-stt/
https://usz-staff-outgoing.dreamapply.com/
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Proszę wybrać opcję wyjazdu STA albo STT do krajów 
partnerskich przypisaną do odpowiedniego Wydziału 
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Nabór ma charakter ciągły, system przypisuje 
aplikacje automatycznie do bieżącego roku 
akademickiego. Jeśli mobilność zostanie zrealizowana 
później, aplikacja zostanie przeniesiona na kolejny 
rok akademicki. 
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Proszę zarejestrować się w systemie lub 
zalogować się, jeśli rejestracja nastąpiła 
wcześniej. 
Przy rejestracji proszę zwrócić uwagę na 
treść składanych oświadczeń i zgód, które 
są wymagane. 
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Proszę uzupełnić wszystkie zakładki aplikacji. 
Przed przejściem do kolejnej zakładki należy 
wprowadzone dane zapisać. 
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W zakładce „Uczelnia przyjmująca” należy wybrać odpowiednią 
uczelnię z listy rozwijalnej. 
 
Dla ułatwienia uczelnie z krajów partnerskich zostały oznaczone 
słowem PARTNER i znajdują się na końcu listy.  
 

Nazwa uczelni zaczyna się od kodu ISCED (np.023,0311), następnie 

wprowadzona jest nazwa uczelni (np. Northern University), a na końcu 

znajduje się typ mobilności (STA albo STT). 

 
Mobilności można realizować wyłącznie 
w ramach podpisanych umów 
interinstytucjonalnych oraz w ramach 
dyscyplin, które Państwo reprezentują. 
 
Proszę upewnić się, że na liście 
znajduje się podpisana umowa z 
uczelnią, do której planujecie Państwo 
zaaplikować. 
 
Proszę zwrócić uwagę, żeby umowa była 
podpisana w ramach Państwa wydziału 
oraz kodu ISCED, który Państwo 
reprezentujecie. 

https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-partnerskich/uczelnie-partnerskie/
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W zakładce „Dokumenty” należy umieścić 
uzupełnione i podpisane skany Mobility Agreement 
oraz zgody na wyjazd. 
 

Dokumenty do pobrania 
 
W zakładce „Inne” należy podać dane konta 
bankowego, na które przelane będzie stypendium. 
Dane nie są wymagane na etapie wnioskowania i 
mogą zostać uzupełnione później. 

 
Po uzupełnieniu i zapisaniu wszystkich informacji, należy 
kliknąć „Prześlij”. Po uzyskaniu komunikatu o pomyślnym 
zakończeniu procesu, wniosek można uznać za złożony. 
 
Informacje o dalszych krokach, zostaną wysłane za pomocą 
systemu, po zweryfikowaniu poprawności aplikacji. 

https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-partnerskich/dla-pracownikow/sta-i-stt/

