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Zawieranie umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ poprzez
USOSadm
w ramach systemu Erasmus Without Paper (EWP)
1) Logowanie do systemu USOSadm

1.1)

Instalacja PulseSecure

Aby móc korzystać z USOSadm należy wpierw zainstalować program Pulse Secure. W celu instalacji
Pulse Secure proszę kierować się instrukcją dostępną na pod tym linkiem.
W razie problemów z instalacją Pulse Secure należy napisać na adres: pomocit@uj.edu.pl
Aby zalogować się do USOSadm, każdorazowo należy wpierw połączyć się z Pulse Secure dla USOS.

1.2)

Logowanie do USOSadm

https://adm.usos.uj.edu.pl/

Grafika 1. Logowanie
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Grafika 2. Logowanie

Aby móc zalogować się do USOSadm należy wpierw mieć założone konto użytkownika w USOSadm.
Kroki jakie należy wykonać w celu założenia konta w USOSadm są opisane tutaj:
Po zalogowaniu do USOSadm należy sprawdzić czy ma się przypisaną odpowiednią rolę:
„KOORD_ERASMUS”. Dotyczy to szczególnie osób, które już wcześniej pracowały w USOSadm w innej
roli. Rolę można zmienić w każdej chwili.

Grafika 3. Odpowiednia rola w USOSadm: „KOORD_ERASMUS”

2) Dwa tryby postępowania przy cyfrowym zawieraniu umów Erasmus+ przez EWP
Przy cyfrowym zawieraniu umowy Erasmus+ KA 131 jedna ze stron umowy wprowadza dane umowy
oraz warunki współpracy do systemu informatycznego swojej uczelni. System informatyczny uczelni
jest podłączony do sieci EWP. Następnie, druga strona umowy za pomocą systemu informatycznego
swojej uczelni (w UJ jest to USOSadm) odbiera dane wprowadzone przez partnera. Po odebraniu i
zapisaniu danych umowy w systemie USOSadm można wprowadzać zmiany w umowie oraz
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powiadomić partnera o wprowadzonych zmianach. W momencie, gdy obie strony zgadzają się co do
treści umowy, należy w USOSadm zaakceptować warunki współpracy.

2.1)

Kod SCHAC

Kod SCHAC Uniwersytetu Jagiellońskiego to: uj.edu.pl.
Należy wykonać poniższe kroki aby sprawdzić czy Kod SCHAC uczelni partnerskiej jest poprawnie
zdefiniowany w systemie USOSadm:
1) Znalezienie uczelni partnerskiej w bazie danych USOS

Grafika 4. Sprawdzanie kodu SCHAC: Słowniki > Słowniki ogólnopolskie > Szkoły

Aby sprawdzić czy danej uczelni partnerskiej jest przypisany odpowiedni kod SCHAC trzeba znaleźć tę
uczelnię w bazie danych USOS. Można to zrobić poprzez wpisanie w rubryce u góry: „nazwy uczelni w
j. narodowym”, albo „w j. angielskim”, albo „Kodu Erasmus”, itp. Z uwagi na różne sposoby zapisania
nazw uczelni w bazie danych USOS, najskuteczniej można odszukać uczelnię partnerską poprzez
wpisanie „Kodu Erasmus” w rubryce zaznaczonej czerwonym okręgiem.
Link do pliku Excel z kodami Erasmus uczelni w krajach Programu (kolumna B) znajduje się tutaj:
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Grafika 5. Sprawdzanie Kodu SCHAC: Kod Erasmus

W trakcie wyszukiwania uczelni partnerskiej w USOS trzeba pamiętać żeby nie pozostawić uzupełnionej
więcej niż jednej rubryki służącej do wyszukiwania uczelni. Taka sytuacja może uniemożliwić
odnalezienie uczelni.

Grafika 6. Podczas wyszukiwania uczelni partnerskiej w bazie danych USOS każdorazowo powinna być
wypełniona tylko jedna rubryka wyszukiwania uczelni

Należy wprowadzić Kod Erasmus (bez jedno albo dwu literowego kodu państwa na początku) oraz
bez cyfr pod koniec kodu, a następnie wybrać odpowiednią uczelnię z listy, jak poniżej.
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Grafika 7. Kod SCHAC: Wyszukiwanie uczelni poprzez Kod Erasmus

Grafika 8. Przybliżenie Kodu SCHAC

Po upewnieniu się, że w bazie danych USOS znajduje się prawidłowy Kod SCHAC uczelni partnerskiej
można przejść do wyszukania poprzez EWP konkretnej umowy Erasmus+, wprowadzonej przez
reprezentanta uczelni partnerskiej.
Jeśli uczelni partnerskiej nie ma w bazie danych USOS, albo uczelnia partnerska nie ma przypisanego
Kodu SCHAC, albo ma przypisany nieprawidłowy kod SCHAC, proszę wysłać wiadomość z odnośną
informacją na adres: jan.beszlej@uj.edu.pl.
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2.2)

Tryb 1 - Uczelnia zagraniczna jako pierwsza wprowadza umowę do swojego systemu
informatycznego

Po otrzymaniu informacji od partnera z uczelni zagranicznej, że dane przyszłej umowy
międzyinstytucjonalnej Erasmus+ zostały wprowadzone do EWP, umowę wprowadzoną przez partnera
do EWP można odszukać w USOSadm wykonując następujące kroki:
1)

Wejść w moduł: Wymiana międzynarodowa > Umowy

Grafika 9. Tryb 1 – Wyszukanie umowy wprowadzonej przez partnera

2) Kliknąć przycisk: „Pobierz dane z EWP”

Grafika 10. Pobranie danych z EWP

3) Kliknąć przycisk: „Wybierz” przy opcji „Uczelnia”
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Grafika 11. Wybór uczelni

Opcja ograniczenia wyszukiwanych umów poprzez zdefiniowanie „Cyklu początkowego dla warunków
współpracy” czy „Cyklu końcowego dla warunków współpracy” nie jest dostępna w USOSadm. W
podpunkcie 8) niniejszego podrozdziału znajduje się informacja dotycząca sposobu odszukania
odpowiedniej umowy.

4) Uczelnię można wybrać korzystając z jednej z czterech możliwych opcji: Kod SCHAC,
Miejscowość, Nazwa, Nazwa w języku angielskim. Najskuteczniejsze jest wyszukiwanie uczelni
za pomocą „Kodu SCHAC”, który na pewno jest poprawnie zdefiniowany w bazie danych USOS.
Istnieje możliwość, że nazwa uczelni jest wpisana z literówką, bądź pod błędną rubryką w bazie
danych USOS („Nazwa w języku angielskim” może być wpisana w rubryce „Nazwa” i vice
versa).

Grafika 12. Wpisanie kodu SCHAC

5) Należy kliknąć przycisk „Wybierz” dla wyszukiwanej uczelni.
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Grafika 13. Wybranie uczelni zagranicznej

6) Po wyborze konkretnej uczelni należy kliknąć przycisk „Pobierz dane z EWP”

Grafika 14. Pobranie danych z EWP

7) Następnie system USOSadm za pośrednictwem EWP pobierze dane dotyczące umów
międzyinstytucjonalnych przygotowanych w systemie uczelni zagranicznej. Pobieranie danych
może potrwać nawet kilka minut.
8) Po lewej stronie wyświetlają się umowy będące w systemie partnera. Po prawej stronie
wyświetlają się umowy zapisane w systemie USOSadm. Najprościej zidentyfikować umowę
przygotowaną przez partnera poprzez jej kod (czerwony prostokąt w Grafice 15.) Jeśli partner
z jakichś powodów nie jest w stanie podać kodu przygotowanej umowy, umowę można
wyszukać poprzez kod dyscypliny ISCED (błękitny prostokąt w Grafice 15.) Po kliknięciu
przycisku „Dodaj” wyświetlą się podstawowe dane konkretnej umowy. Jeśli dana umowa była
już wcześniej zapisana w systemie, przy próbie jej „Dodania” pojawi się komunikat, że „Umowa
o takim kodzie jest już zapisana.” Nie jest możliwe powtórne „Dodanie” umowy, która już jest
zapisana w systemie USOSadm.
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Grafika 15. Umowy partnera widoczne w systemie

9) Po kliknięciu przycisku „Dodaj”, należy uzupełnić podstawowe dane umowy a następnie
zapisać.

Grafika 16. Dodanie odpowiedniej umowy

W przypadku niektórych uczelni jest możliwy bardziej szczegółowy podgląd „Warunków współpracy”
poprzez kliknięcie opcji „Sprawdź” zaznaczonej w Grafice 16. fioletowym prostokątem.
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10) Przy wypełnianiu podstawowych danych umowy należy upewnić się, że wszystkie pola
oznaczone czerwoną gwiazdką „*” w kolumnie „Dane z EWP” są również uzupełnione w
kolumnie: „Dane w USOS” (na poniższej grafice pola zaznaczone niebieskim prostokątem).
Należy również dodać „Projekt” (zaznaczony filetowym prostokątem), który w poprzedniej
wersji USOSadm był dodawany na późniejszym etapie. Należy wybrać Projekt: Erasmus+
KA103/KA131.

Grafika 17. Podstawowe dane umowy

- W rubryce „Rodzaj umowy” zawsze należy wybrać: „Bilateralna”;
- Rubryka „Data podpisania” (zaznaczona na żółto) pozostaje pusta. Zostanie uzupełniona przez
DWM po akceptacji umowy przez obie strony.
- Aby wypełnić rubrykę „Numer” należy kliknąć przycisk „Generuj numer” po prawej stronie rubryki.
Wygenerowany numer umowy: EAR.XX.DDDD jest numerem nadanym umowie w systemie USOS.
Numer umowy będzie potrzebny na dalszym etapie procesu zawarcia umowy dlatego należy go
zanotować.
- Aby wypełnić rubrykę „Koordynator instytucjonalny” należy kliknąć przycisk „Wybierz” a następnie
wpisać: Woźniak Małgorzata (Woźniak Małgorzata Karolina, malgorzata1.wozniak@uj.edu.pl,
UJ.BOSZ)
- Aby umowa była widoczna w sieci EWP, w rubryce „Status”, po kliknięciu przycisku „Wybierz”
należy wybrać opcję „EWP – do akceptacji”.
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Grafika 18. Status umowy

- Rubryki „Data rozpoczęcia” oraz „Data ważności” powinny się automatycznie uzupełnić na
podstawie danych wprowadzonych przez partnera.
- W rubryce „Czy migrować” automatycznie jest wybrana opcja „Tak”.
- Na samym dole w rubryce „Projekty” należy kliknąć „Dodaj” a następnie wybrać: Erasmus+
KA103/KA131.
Przykładowo uzupełnione podstawowe dane umowy:

Grafika 19. Przykładowo uzupełnione podstawowe dane umowy
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11) Po kliknięciu „Zapisz” pojawią się „Warunki współpracy”. Po lewej stronie widoczne są dane z
systemu partnera: „Dane z EWP”, po prawej stronie znajdują się „Dane w USOS”.
Należy kliknąć przycisk „Dodaj”, aby zapisać w USOS dane dotyczące warunków współpracy
ściągnięte poprzez system EWP od partnera.

Grafika 20. Dodawanie warunków współpracy

Niektóre uczelnie zagraniczne korzystają z systemów informatycznych (np. Mobility Online) gdzie może
nie być możliwości uwzględnienia jednocześnie warunków współpracy dla wymiany studenckiej oraz
warunków dla wymiany pracowników w ramach jednej umowy. W takim wypadku należy cyfrowo
zawrzeć dwie oddzielne umowy międzyinstytucjonalne: jedną dla studentów oraz jedną dla
pracowników. Wypełniając „EWP UJ Summary of IIA for Programme Countries” należy uwzględnić
obydwie umowy w jednym dokumencie.
W ramach Programu Erasmus+ wyjazdy studentów na praktyki: „Student Mobility for Traineeship”
(SMT) jak i wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych: „Staff Mobility for Training” (STT) mogą
odbywać się bez zawartej umowy międzyinstytucjonalnej. Z tego powodu nie ma konieczności
uwzględniania tego rodzaju typów współpracy w umowie.
W umowie koniecznie muszą być zawarte warunki współpracy dla „Student Mobility for Studying”
(SMS) albo „Staff Mobility for Teaching” (STA), albo zarówno SMS jak i STA. W umowie mogą być
zawarte warunki dla wszystkich rodzajów wyjazdów: SMS, SMT, STA, STT.
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Grafika 21. Warunki współpracy dla wymiany studenckiej

12) Przy wypełnianiu „Warunków współpracy” dla wymian studenckich wszystkie rubryki, które
w Grafice 21. znajdują się w niebieskich prostokątach, powinny być uzupełnione.
W przypadku wyjazdów pracowników UJ, zamiast rubryki „Poziom studiów” oraz „Liczba
osobomiesięcy” należy uzupełnić rubrykę z „Liczbą dni” oraz rubrykę z „Liczbą godzin” (tylko w
przypadku wyjazdów dydaktycznych). Te rubryki zaznaczono na powyższej grafice żółtym
prostokątem.
W rubrykach:
„Typ”
Jeśli chodzi o mobilność:
- „Student Mobility for Studying” (SMS) należy wybrać: “studenci-studia”
- „Student Mobility for Traineeship” (SMT) należy wybrać “studenci-praktyki”
- „Staff Mobility for Teaching” (STA) należy wybrać “nauczyciele akademiccy”
- „Staff Mobility for Training” (STT) należy wybrać “inni pracownicy–szkolenia”
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„Kody ISCED”

Grafika 22. Kody ISCED

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” pojawi się okno, gdzie należy wybrać odpowiedni kod ISCED. Można
go wyszukać poprzez wpisanie dwu, trzy lub czterocyfrowego kodu w ramce w górnym lewym rogu. W
USOSadm, zgodnie z wytycznymi EWP do wyboru będą tylko kody czterocyfrowe. Gdy partnerzy
proponują kod trzy cyfrowy, w USOSadm będzie to ten sam kody tylko kończący się cyfrą „0”.
Szczegółową informację na temat kodów ISCED można znaleźć tutaj.

Grafika 23. Zapisanie kodu ISCED

Jeśli jest taka możliwość, zawsze po wyborze określonej opcji należy kliknąć przycisk „Zapisz”.

„Liczba osobomiesięcy”
„Liczba osobomiesięcy to suma miesięcy, które wszyscy wpisani studenci łącznie spędzą w uczelni
zagranicznej. Innymi słowy, „liczba osobomiesięcy” to iloczyn liczby studentów i miesięcy spędzonych
przez każdego studenta w uczelni zagranicznej. Dla przykładu, jeśli wpisana „liczba osób” wynosi 4, a
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każdy student ma spędzić 5 miesięcy w uczelni partnerskiej, to wpisana liczba osobomiesięcy powinna
wynosić 20.
„Liczba dni” dotyczy wyjazdów pracowników w ramach: STA i STT. Jest to wartość liczbowa będącą
iloczynem liczby osób i dni spędzonych przez każdą osobę w uczelni zagranicznej, liczona wg. tej
samej zasady co „Liczba osobomiesięcy”.
„Liczba godzin” dotyczy tylko wyjazdów dydaktycznych. Wartość liczby godzin jest równa iloczynowi:
8 x liczba osób.
„Język”
Jeśli ustalenia dotyczące warunków współpracy nie stanowią inaczej, przy dodawaniu języka można
uzupełnić tylko rubryki z czerwoną gwiazdką „*”.

Grafika 24. Język

Na samym dole kolumny „Dane w USOS” znajdują się „Szczegóły umowy”.
W sekcji „Szczegóły”, która znajduje się na samym dole kolumny „Dane w USOS” (zaznaczonej poniżej
żółtym prostokątem) należy wybrać Koordynatora umowy uczelni macierzystej, czyli Państwo. W tym
celu należy kliknąć przycisk „Wybierz”. Jeśli Państwa nie ma pośród możliwych do wyboru osób, można
zostawić to pole puste.
Jeśli umowa dotyczy również blended mobility, wtedy odpowiednio należy wybrać opcje „Tak” w
rubryce „blended mobility”.
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Grafika 25. „Szczegóły” w kolumnie „Dane w USOS”

W umowach najczęściej będzie uwzględnionych dwa lub więcej typów mobilności (studenci – studia
częściowe, nauczyciele akademiccy, etc.) jak na poniższej grafice. Należy po kolei dodawać typy
mobilności do umowy poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj”.

Grafika 26. Dwa typy mobilności: nauczyciele akademiccy i studenci
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Grafika 27. Typ mobilności: Nauczyciele akademiccy

Po uzupełnieniu i zapisaniu warunków współpracy dla danego typu mobilności, u góry w oknie pojawi
się skrót właśnie zapisanych warunków współpracy (Grafika 28.).

Grafika 28. Skrót typu mobilności u góry
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Przy dodawaniu i uzupełnianiu warunków współpracy dla kolejnego typu mobilności, skrót warunków
współpracy dla poprzedniego typu mobilności będzie widoczny u góry (Grafika 29.).

Grafika 29. Skrót warunków współpracy dla „nauczyciele akademiccy” widoczny u góry podczas uzupełniania
warunków dla kolejnego typu mobilności

Na poniższym przykładzie (Grafika 30.) są uzupełniane warunki współpracy dla typu mobilności
„studenci studia” a u góry widać skrót warunków współpracy dla typów mobilności: „inni pracownicy
szkolenia” oraz „nauczyciele akademiccy”.
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Grafika 30. Skróty warunków współpracy dla różnych typów mobilności u góry.

13) Następnie należy przypisać umowie odpowiednią „Jednostkę” UJ. „Projekt” został już
zdefiniowany wcześniej.
14) Po zapisaniu i wyłączeniu okna z warunkami umowy oraz okna ze wszystkimi umowami
udostępnianymi przez daną uczelnię w EWP powinien pojawić się ekran ze szczegółami
procedowanej umowy.

Grafika 31. Przypisanie „Jednostki” do umowy
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Jeśli tak się nie stanie, należy przejść do modułu Wymiana międzynarodowa > Umowy i odszukać
wprowadzoną do systemu umowę wpisując wygenerowany wcześniej Numer umowy: EAR.XX.DDDD
w ramce zaznaczonej w Grafice 31. niebieskim prostokątem.

Grafika 32. Odszukanie umowy w bazie danych USOSadm

Grafika 33. Przypisanie umowie „Jednostki” UJ
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Grafika 34. Dodawanie „Jednostki”

Grafika 35. Wybór „Jednostki”

Grafika 36. Wyszukanie „Jednostki”
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Grafika 37. Zapisanie „Jednostki”

Istnieje również możliwość dodania do umowy konkretnej jednostki uczelni partnerskiej.

Grafika 38. Wyszukiwanie jednostki uczelni partnerskiej
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Grafika 39. Pobranie danych o jednostkach uczelni partnerskiej z EWP

Grafika 40. Lista jednostek uczelni partnerskiej
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Po uzupełnieniu w umowie Państwa „Jednostki” w UJ, w zakładce „Warunki współpracy” należy
kliknąć ikonkę w prawym dolnym rogu (zaznaczoną niebieskim kwadratem) i wybrać swoją
„Jednostkę organizacyjną”.
Wybór odpowiedniej jednostki UJ w „Warunkach Współpracy” jest konieczny, aby umowa była
odpowiednio sklasyfikowana w systemie USOS oraz, aby Państwo mieli możliwość wprowadzania
zmian w umowie oraz mieli dostęp do umowy w systemie USOSweb.

Grafika 41. Zapisanie „Jednostki” w zakładce „Warunki współpracy”

Grafika 42. Wybór „Jednostki”
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Należy również uzupełnić rubrykę „Dziedzina”, zaznaczoną fioletowym prostokątem w Grafice 42.
Jeśli ta rubryka nie zostanie uzupełniona, nie będzie możliwe skonfigurowanie oferty pod rekrutację
studentów w USOSweb.
Wybierając „Tak” lub „Nie” w rubryce „Czy wszystkie dziedziny” decydują Państwo czy z tej umowy
będą mogli korzystać studenci również w ramach innych dziedzin niż ta wskazana.
15) Ikonka zaznaczona w poniższej grafice niebieskim kwadratem służy również do
modyfikowania „Warunków współpracy”, gdyby uległy zmianie już po zarejestrowaniu
umowy w USOS.

Grafika 43. Modyfikacja „Warunków współpracy”

Grafika 44. Zapisywanie „Warunków współpracy”

Po wprowadzeniu wymaganych danych w sekcji „Szczegóły” należy zapisać zmiany.
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16) Korzystając z przycisku „EWP” (zaznaczonego poniżej czerwonym prostokątem) należy
powiadomić partnera o wprowadzonych zmianach.

Grafika 45. Powiadomienie partnera o wprowadzonych zmianach

17) Po wybraniu opcji „Akceptuj umowę” partner powinien dostać powiadomienie o akceptacji
warunków współpracy po stronie UJ. Po tym działaniu, w systemie informatycznym uczelni
partnerskiej umowa wciąż będzie wyświetlała się jako niepodpisana.

Grafika 46. Wstępna akceptacja umowy.

Aby sprawdzić czy partner zaakceptował warunki dla danej umowy należy wybrać opcję: „Sprawdź
akceptację”.

Grafika 47. Sprawdzanie akceptacji warunków umowy po stronie partnera

Jeśli na jakimkolwiek etapie procedowania umowy w EWP partner poinformował Państwa o
wprowadzeniu zmian do umowy, aby zobaczyć wprowadzone przez partnera zmiany należy pobrać
dane o umowie z EWP jak w punktach od 2) do 7) niniejszego podrozdziału, a następnie kliknąć przycisk
„Uaktualnij” jak poniżej:
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Grafika 48. Uaktualnianie umowy w EWP

W razie wprowadzenia zmian w poniższych danych należy wybrać opcję „Zapisz”. W przeciwnym
razie opcję „Dalej bez zmian”.

Grafika 49. Główne dane umowy
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W razie potrzeby wprowadzenia zmian po stronie USOS należy wybrać opcję „Edytuj” oraz
odpowiednio zmodyfikować dane, a na koniec zapisać.

Grafika 50. Edycja danych umowy po zmianie danych po stronie partnera.

Grafika 51. Zapisanie zmian w „Warunkach współpracy” dla danego „Typu mobilności” po edycji danych przez
partnera.
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18) Po upewnieniu się, że warunki współpracy w systemie odpowiadają warunkom uzgodnionym
z partnerem, oraz po wstępnej akceptacji umowy po stronie UJ (Punkt 17, Grafika 46.) należy
uzupełnić dokument „EWP UJ Summary of IIA for Programme Countries”. Skan dokumentu
podpisanego tradycyjnie, bądź plik pdf dokumentu podpisanego elektronicznie przez Dziekana
należy przesłać do Działu Współpracy Międzynarodowej (jan.beszlej@uj.edu.pl). Na podstawie
tego dokumentu status umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+ KA 131 zostanie zmieniony
przez DWM z „EWP – do akceptacji” na „EWP – umowa podpisana”. Do systemu USOS
zostanie również wpisana data podpisania umowy po stronie UJ. Po zmianie statusu umowa
wyświetli się jako podpisana przez UJ w systemie informatycznym partnerów.
19) Aby sprawdzić czy po stronie partnera umowa również została w pełni podpisana w EWP należy
pobrać dane o umowie z EWP, jak w punktach 2) do 7) niniejszego podrozdziału, a następnie
wybrać opcję „Uaktualnij” przy odpowiedniej umowie. Komunikat „Nie”, jak w grafice poniżej
świadczy o tym, że po stronie partnera umowa jeszcze nie została w pełni podpisana. W
momencie, gdy po obu stronach widnieje komunikat „Tak” umowa jest traktowana jako w
pełni podpisana i obowiązująca.

Grafika 52. Sprawdzanie statusu umowy
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20) Poprzez system EWP uczelnie partnerskie mają wgląd do informacji UJ o terminach wysyłania
nominacji i składania aplikacji przez studentów, informacji na temat akademików,
wymaganego ubezpieczenia, wizy, etc.
Gdyby system informatyczny uczelni partnerskiej nie umożliwiał wglądu w Fact Sheet UJ
poprzez EWP, w celu przekazania partnerom niezbędnych informacji, Fact Sheet UJ można
przesłać partnerom wiadomością email. Najnowsza wersja Fact Sheet UJ jest dostępna na
stronie https://erasmus.dwm.uj.edu.pl/podpisywanie-umow w zakładce „KRAJE PROGRAMU
Podpisywanie i odnawianie umów / EWP”.

2.3)

Usuwanie umowy oraz jej elementów

W razie potrzeby usunięcia zapisanej w USOSadm umowy: EAR.XX.YYYY bądź jakiegoś z jej elementów,
należy pamiętać, że należy wpierw usunąć wszystkie zdefiniowane elementy niższego rzędu.
Dla przykładu, przed usunięciem błędnie dodanego czy zdublowanego typu mobilności (czarny okrąg)
jak np. „studenci-studia” poniżej – (czerwona prostokątna ramka) należy wpierw usunąć wszystkie
elementy niższego rzędu podpięte pod dany typ mobilności: kod ISCED albo języki (fioletowe okręgi).

Grafika 53. Usuwanie elementów niższego rzędu

Po usunięciu wszystkich wcześniej zdefiniowanych elementów umowy: Projekt, Jednostka, Warunki
Współpracy można usunąć całą umowę poprzez kliknięcie guzika „Akcje” a następnie wybranie opcji
„Usuń”.
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Grafika 54. Usuwanie umowy

Jeśli Państwa jednostka nie jest zdefiniowana w warunkach współpracy danego typu mobilności, nie
będą Państwo w stanie modyfikować ani usuwać danych dla określonego typu mobilności.
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2.4)

Tryb 2 – Wydziałowy lub Instytutowy Koordynator Erasmus+ UJ wprowadza umowę do
systemu informatycznego jako pierwszy

Aby zainicjować proces cyfrowego zawarcia umowy międzyinstytucjonalnej poprzez EWP należy:
1) Przejść do modułu „Wymiana międzynarodowa” i wybrać opcje „Umowy”.

Grafika 55. Wymiana międzynarodowa – Umowy

2) Dodać nową umowę klikając przycisk „+Dodaj”.

Grafika 56. Utworzenie nowej umowy w USOS
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Grafika 57. Przykładowo uzupełnione podstawowe warunki umowy

3) Uzupełnić podstawowe warunki umowy wg. punktu 10) w podrozdziale 2.2).
W niniejszym trybie postępowania „Projekt” będzie dodany na późniejszym etapie.
Dodatkowo należy:
- Uzupełnić „Datę rozpoczęcia” oraz „Datę ważności”.
Umowy międzyinstytucjonalne Erasmus+ zawierane przez jednostki UJ, powinny być
zawierane do roku akademickiego 2028/2029.
Istnieje możliwość zawarcia umowy na krótszy okres.
Data rozpoczęcia: 01.10.2022
Data ważności: 31.07.2029
„Data ważności” wynika z faktu, że Projekty w ramach nowej edycji Programu Erasmus+ 20212027 trwają 26 miesięcy, a ostatni Projekt rozpoczyna się 1 czerwca 2027 r. i trwa do 31 lipca
2029 r.
- Wybrać Uczelnię zagraniczną.
Po wybraniu uczelni zagranicznej, rubryki: „Kod Erasmus”, „Miejscowość”, „Kraj”, „Kontynent”
uzupełnią się same.
- Zapisać
4) Następnie należy wybrać dla umowy odpowiednią „Jednostkę” oraz „Projekt”.

35

Grafika 58. Przypisanie umowie „Jednostki” i „Projektu”

5) Następnie należy wejść w zakładkę „Warunki współpracy” i dodać odpowiednie warunki
współpracy.

Grafika 59. Warunki współpracy

Warunki współpracy należy uzupełnić wg. schematu z punktu 12) w podrozdziale 2.2).
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Grafika 60. Okno warunków współpracy

Dodatkowo należy wybrać kraj, w którym znajduje się uczelnia partnerska.
Należy również uzupełnić rubrykę „Dziedzina”, zaznaczoną fioletowym prostokątem w Grafice 61.
Jeśli ta rubryka nie zostanie uzupełniona, nie będzie możliwe skonfigurowanie oferty pod
rekrutację studentów w USOSweb.
Przy opcji: „Czy wszystkie dziedziny”, należy wybrać „Tak” lub „Nie”.

Grafika 61. Sekcja „Szczegóły” w „Warunkach współpracy”
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Następnie należy wybrać:
- Jednostkę organizacyjną;
- Opcję „Czy blended Mobility”.

Grafika 62. Przykładowo wypełnione „Warunki współpracy” dla wymiany studenckiej: SMS

Każdorazowo należy zapisywać wprowadzane dane.
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Aby dodać do umowy „Warunki współpracy” dotyczące mobilności innego typu, np. mobilności
pracowniczych, należy wejść w zakładkę „Warunki współpracy” (jak w Grafice 63.) i kliknąć przycisk
„Dodaj”. Następnie należy uzupełnić „Warunki współpracy” dla nowego typu mobilności:
Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk „Warunków współpracy”
znajdują się w punkcie 12) z podrozdziału 2.2).

Grafika 63. Dodawanie nowego typu mobilności
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Grafika 64. Przykładowo uzupełnione warunki współpracy dla wymiany pracowników: STA

6) Po dodaniu przewidzianych w umowie „Typów” mobilności należy dla każdego rodzaju
mobilności uzupełnić języki oraz Kod ISCED.
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Grafika 65. Dodanie języków i Kodów ISCED

W sekcji „Warunki współpracy”, po wybraniu jednego ze zdefiniowanych „Typów” współpracy np.
„studenci-studia”, pojawi się możliwość dodania „Języka” oraz „Kodu ISCED”
Klikając przycisk „Dodaj” zaznaczony pomarańczowym obramowaniem należy dodać odpowiedni kod
ISCED oraz język/języki z ich poziomem zaawansowania dla osób wyjeżdżających i przyjeżdżających:

Grafika 66. Wybór „Języka” i „Poziomu”

Każdy kolejny język dodaje się w ten sam sposób.
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Grafika 67. Przykładowo uzupełnione języki oraz kod ISCED dla „typu” mobilności „studenci-studia”

Należy wybrać odpowiedni kod ISCED dla danego „typu” mobilności.
Szczegółową informację na temat kodów ISCED można znaleźć tutaj.

7) Po uzupełnieniu „Warunków współpracy” można powiadomić partnera o nowej umowie
wprowadzonej do systemu informatycznego UJ, którą partner może ściągnąć do systemu
swojej uczelni.

Grafika 68. Powiadomienie partnera o umowie wprowadzonej do systemu informatycznego

8) Po ściągnięciu umowy przez sieć EWP uczelnia partnerska może zaakceptować umowę albo
wprowadzić zmiany. W obu tych przypadkach, aby móc wstępnie zaakceptować umowę lub
wprowadzić do niej zmiany należy odszukać umowę w systemie partnera korzystając z
USOSadm (EWP), wykonując kroki od punktu 1) do 6) z podrozdziału 2.2).

W USOSadm już można korzystać z funkcji automatycznego parowania umowy zainicjowanej po
stronie UJ z umową zapisaną w systemie uczelni partnerskiej. Aby nastąpiło sparowanie umowy w
EWP należy postąpić według poniższego schematu.
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Po wykonaniu kroku z punktu 6) w podrozdziale 2.2) pojawi się okno z listą umów udostępnianych
przez uczelnię partnerską (lewa strona) jak i umów wprowadzonych do systemu USOSadm (prawa
strona).

Grafika 69. Automatyczne parowanie umów

Po kliknięciu przycisku „Połącz” wyświetli się informacja dotycząca tego, której umowie po stronie UJ
odpowiada dana umowa w systemie uczelni partnerskiej (Grafika 70.). Jeśli wybrana umowa po stronie
uczelni partnerskiej odpowiada odpowiedniej umowie po stronie UJ, należy wybrać opcję „Tak”. Po
kliknięciu przycisku „Tak” umowy będą sparowane.
Jeśli umowa po stronie partnera, dla której wybrano opcję „Połącz” nie odpowiada umowie, którą
Państwo zainicjowali, należy wybrać opcję „Anuluj” oraz w oparciu o Kod lub Kod ISCED umowy kliknąć
przycisk „Połącz” przy innej umowie udostępnionej przez uczelnię partnerską.
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Grafika 70. Informacja o odpowiedniku umowy po stronie uczelni partnerskiej

Po wybraniu opcji „Tak” umowy zostają sparowane.

Grafika 70. Umowa zainicjowana w UJ sparowana z umową widoczną w systemie partnera

9) Aby sprawdzić czy warunki współpracy umowy w systemie informatycznym uczelni
partnerskiej i w USOSadm są zbieżne należy kliknąć przycisk „Uaktualnij”.
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Grafika 71. Aktualizacja umowy

Grafika 72. Podstawowe dane umowy
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Grafika 73. Typy warunków umowy

Grafika 74. Warunki umowy dla typu „student-studia” (u góry skrót warunków dla typu: „nauczyciele
akademiccy)
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Grafika 75. Zapisanie warunków umowy

Grafika 76. Zamknięcie okna z warunkami umowy

Po wprowadzeniu i zapisaniu zmian można zamknąć poszczególne okna przyciskami: „Anuluj”, „X”,
bądź „Zamknij”.
Następnie, należy odszukać umowę wpisując numer umowy w polu zaznaczonym czerwonym
prostokątem (Grafika 78.). Jeśli dane umowy nie pojawią się na żółtym polu należy odświeżyć stronę
poprzez kliknięcie opcji „Umowy” w module „Wymiana międzynarodowa” jak w Grafice 77, a
następnie odszukać umowę.
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Grafika 77. Odświeżenie strony

Grafika 78. Sprawdzanie akceptacji umowy

Po odszukaniu umowy można sprawdzić czy partner zaakceptował warunki współpracy umowy.
Po obopólnej akceptacji warunków współpracy w umowie należy postępować według punktów 18
– 19) podrozdziału 2.2).
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3) Klauzula informacyjna - RODO
W związku z obowiązkiem informacyjnym polegającym na dołączaniu klauzul informacyjnych
wynikających z RODO do zawieranych umów, przy zawieraniu nowych umów międzyinstytucjonalnych
Erasmus+, należy przesłać partnerom klauzulę informacyjną w wiadomości email (wiadomość email z
klauzulą informacyjną w załączniku).
Ten obowiązek nie dotyczy umów już zawartych.
Klauzulę informacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego można ściągnąć pod następującym linkiem.
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4) Błędy w komunikacji EWP
Jeśli system informatyczny uczelni partnerskiej nie jest podłączony do EWP cyfrowe zawieranie umów
międzyinstytucjonalnych Erasmus+, ani jakikolwiek inny rodzaj komunikacji z tą uczelnią poprzez EWP
nie będzie możliwy.
Jednym ze sposobów sprawdzenia czy system informatyczny uczelni partnerskiej jest podłączony do
EWP oraz gotowy do cyfrowego podpisywania umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ (IIAs) jest
wyszukanie uczelni w następującej wyszukiwarce: https://erasmusjet.com/ewp-search/

Grafika 79. Sprawdzenie gotowości partnera do podpisania umowy Erasmus+ w EWP

Po kliknięciu przycisku „EWP details” pojawi się tabela z informacjami dotyczącymi tego na jakim etapie
wdrażania EWP jest konkretna uczelnia. Sekcja „IIAs” (jak w Grafice 80. dotyczącej EWP w UJ) dotyczy
gotowości danej uczelni do cyfrowego podpisywania międzyinstytucjonalnych umów Erasmus+ w
EWP.
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Grafika 80. Szczegółowe dane wdrożenia EWP w danej uczelni

Gotowość partnera pod kątem EWP można również sprawdzić na stronie:
https://registry.erasmuswithoutpaper.eu/coverage
Podczas pobierania danych umowy z systemu informatycznego uczelni partnerskiej może pojawić się
poniższy błąd. W takiej sytuacji należy sprawdzić (jak powyżej) czy uczelnia partnerska jest podłączona
do EWP: https://erasmusjet.com/ewp-search/. Jeśli partner potwierdzi gotowość do podpisania
umowy przez EWP a wciąż nie udaje się pobrać umów przygotowanych w EWP przez partnera,
uprzejmie proszę o przesłanie zrzutu ekranu z krótkim komentarzem dotyczącym momentu
wystąpienia błędu na adres: jan.beszlej@uj.edu.pl.

Grafika 81. Błąd w pobieraniu danych umowy
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