Zawieranie umów międzyinstytucjonalnych w ramach programu Erasmus+ przez EWP

Zawieranie umów międzyinstytucjonalnych w ramach nowej edycji programu Erasmus+ powinno
odbywać się przez system EWP. Wszystkie nowe porozumienia mogą być zawierane maksymalnie do
końca lipca 2029, dlatego też powinny one obejmować okres: 2022/2023 – 2028/2029 lub krótszy, w
zależności od decyzji Jednostek zaangażowanych we współpracę.
1) W Uniwersytecie Jagiellońskim umowy Erasmus+ są zawierane w EWP za pomocą
USOSadm (USOS Java)
Aby założyć konto w USOSadm lub uzyskać odpowiednią rolę: „Koordynator Erasmus” w USOSadm
należy:
•
•
•
•
•
•

Uzupełnić formularz „Założenia konta użytkownika systemu USOS” dostępny pod
następującym linkiem: https://formularz.usos.uj.edu.pl/formularz/USOS/;
W części: „Data do której mają obowiązywać uprawnienia” wybrać najdłuższy możliwy okres
tj. 2 lata od dnia w którym Państwo uzupełniacie formularz;
Spośród możliwych rodzajów uprawnień wybrać opcję: „Koordynator Erasmus”, wybrać swoją
jednostkę i zaznaczyć opcję: „uprawnienia obowiązują także w podjednostkach”;
Po wypełnieniu formularza, pobrać plik PDF, wydrukować i uzyskać na nim niezbędne podpisy;
Informacje dotyczące koordynatorów USOS dla poszczególnych wydziałów znajdują się na
stronie: https://usos.uj.edu.pl/koordynatorzy;
Wydrukowany i podpisany formularz należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na
adres: usos@uj.edu.pl, a oryginał wysłać pocztą wewnętrzną lub tradycyjną do Sekcji
Systemów Obsługi Studiów UJ, ul. Reymonta 4/-101;

2) Wyjazdy studentów w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023
Międzyinstytucjonalne umowy Erasmus+ zawarte na lata 2014-2020 (2021), po obopólnej zgodzie
uczelni partnerskich mogą być uznawane za obowiązujące i stanowić podstawę do wyjazdów
studentów na studia w roku akademickim 2022/2023.
Jednocześnie, ostatecznym terminem podpisania umów Erasmus+ w EWP, ustalonym przez Komisję
Europejską, jest 31 grudnia, 2022 r.
Po tym terminie Narodowe Agencje Programu Erasmus+ obejmą monitoringiem stopień wdrożenia
EWP w uczelniach biorących udział w Programie. Jedną z możliwych konsekwencji braku wdrożenia
cyfrowego obiegu dokumentów zgodnie z ustalonym przez KE harmonogramem, jest utrata karty
ECHE, która umożliwia uczelni udział w Programie Erasmus+ .
Rekrutacja na wyjazdy studentów w roku akademickim 2023/2024 odbędzie się tylko w oparciu o
umowy podpisane w EWP. Z tego powodu w UJ, ostatecznym terminem podpisania umów w EWP
jest dzień 30 listopada 2022 r.
Umowy, które nie zostaną do tego czasu podpisane w EWP mogą nie być widoczne w styczniowej
rekrutacji na wyjazdy studentów w roku akademickim 2023/2024.
Uzupełniająca rekrutacja wrześniowa (2022) na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego
2022/2023 odbędzie się na podstawie umów zawartych w EWP. W przypadku braku takiej umowy
podstawą rekrutacji może być umowa papierowa, której obowiązywanie zostało potwierdzone z
uczelnią partnerską. Konfigurując ofertę do rekrutacji należy pamiętać, aby nie znalazły się w niej
zdublowane umowy (zarówno EWP jak i papierowe).

W sytuacjach gdy partnerzy zagraniczni deklarują brak możliwości cyfrowego zawarcia umowy poprzez
EWP do końca listopada 2022, prosimy o kontakt mailowy na adres: jan.beszlej@uj.edu.pl.

3) Instrukcja korzystania z USOSadm w celu zwierania międzyinstytucjonalnych umów
Erasmus+ w EWP
Procedura zawierania porozumień międzyinstytucjonalnych w EWP przy wykorzystaniu systemu
USOSadm
opisana
jest
w
INSTRUKCJI
dostępnej
na
stronie
https://erasmus.dwm.uj.edu.pl/podpisywanie-umow.
Ponieważ obsługa EWP w systemie USOSadm jest wciąż ulepszana, będziemy aktualizować instrukcję
podpisywania umów. Obecnie planowane jest wprowadzenie funkcjonalności, dzięki której umowa
zainicjowana po stronie UJ będzie automatycznie „parowana” z tą samą umową zapisaną w systemie
informatycznym uczelni partnerskiej. W chwili obecnej należy „parować” umowy wg. punktu 9) w
podrozdziale 2.4 instrukcji.
Po zmianach wprowadzanych w USOSadm nie będzie potrzeby wprowadzania żadnych dodatkowych
zmian do umów już zawartych czy procedowanych.
W razie pytań związanych z EWP/USOSadm prosimy o kontakt mailowy: jan.beszlej@uj.edu.pl.

4) Przekazywania uczelniom partnerskim Klauzuli informacyjnej (RODO)
W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z przepisów RODO, przy zawieraniu nowych
umów międzyinstytucjonalnych w ramach programu Erasmus+ jesteśmy zobowiązani do
przekazywania uczelniom partnerskim Klauzuli informacyjnej zawierającej wytyczne związane z
przetwarzaniem danych osobowych uczestników biorących udział w wymianie w ramach programu
Erasmus+.
Podczas zawierania nowych umów międzyinstytucjonalnych (niezależnie czy będzie to umowa
zawierana w formie papierowej czy elektronicznej za pomocą systemu EWP) należy przekazać drogą
mailową przedstawicielom uczelni partnerskiej Klauzulę Informacyjną. Jest to dokument do wglądu,
który nie musi być podpisywany.
Nie ma konieczności przekazywania Klauzuli informacyjnej partnerom, z którymi umowy już zostały
podpisane.

