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EUROOPA ELUKESTVA ÕPPE PROGRAMM
ERASMUS 201../201..
ÕPPEJÕUDUDE VAHETUS / TÖÖTAJATE KOOLITUS
Leping nr. ….



Paide Ülikool, reg. nr. 1234567, asukohaga Riia mnt. 66, Paide, keda esindab Jaan Tamm, ning Mari Maasikas, elukoht Kalevi 38-40, Paide, email: mari.kase@tu.ee, (edaspidi Õppejõud/Töötaja) sõlmivad käesoleva lepingu järgmistel tingimustel:

1.	Vastavalt Paide Ülikooli poolt sõlmitud kahepoolsetele kokkulepetele õpetab/osaleb Mari Maasikas alates 01.10.200.. kuni 09.10.200.. (.. päeva, .. õppetundi)/koolitusel Universidad Autonoma de Madrid’ is, Hispaanias.

2.	Sihtasutuse Archimedes hallatava Euroopa Liidu Elukestva Õppe programmi Erasmus raames ja lähtudes Sihtastuse Archimedes ning Paide Ülikooli vahel sõlmitud institutsioonilepingust maksab Paide Ülikool Õppejõu/Töötaja välislähetuse toetuseks stipendiumi maksimaalselt summas 700 EUR, lisaks/sealhulgas (mittesobiv kustutada!) kompenseeritakse reaalsed lähetusega seotud reisikulud, kuid mitte rohkem kui 383 EUR ulatuses. 

3.	Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.06.2000.a. määruse nr. 196 § 3 p-le 5 on stipendium, mida maksab koostööprogrammi esindus, tulumaksust vabastatud. Erasmus programmi stipendium on mõeldud katmaks osaliselt välismaal töötamisega/õppimisega seonduvaid lisakulutusi ning seda ei saa vaadelda töötasuna.

4.	Enne õppetöö alustamist välismaal tuleb vastuvõtva kõrgkooli ning Õppejõu/Töötaja vahel kokku leppida, mida ning millises mahus õppejõud väliskõrgkoolis õpetab/õpib. Õppeperioodi lõpul peab vastuvõttev kõrgkool andma kirjaliku kinnituse kokkulepitud programmi läbiviimise kohta.

5.	Mistahes muudatused selle lepingu tingimustes (lähetuse tühistamine, muutused lähetuse alguses või kestvuses, muudatused stipendiumi suuruses vmt.) tuleb sätestada kirjalikult lepingu lisana. Juhul, kui Õppejõud/Töötaja ei täida selle lepinguga võetud kohustusi või katkestab lähetuse välisülikoolis ennetähtaegselt, on Õppejõud/Töötaja kohustatud õppetoetuse tagasi maksma. Paide Ülikool vastutab lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmisel (stipendiumi maksmine vmt.)  Sihtasutuse Archimedes ning Euroopa Komisjoni ees.

6.	Stipendiumi maksmine toimub kahes osas, ettemaksuna maksimaalselt 80% lepingu kahepoolse allkirjastamise ning kuni ... % aruannete (loetelu toodud punktis 7) kontrolli järgselt.

7.	Õppejõud/Töötaja on kohustatud esitama aruanded nõutud vormis 1 nädala jooksul pärast välislähetuse lõppemist. Õppejõud/Töötaja esitab Erasmus koordinaatorile järgmised aruanded:
	Tegevusaruande,

Finantsaruande või lähetuskulu aruande koopia, koos reisikulusid tõendavate kuludokumentide koopiatega ning reisipiletite või pardakaartide koopiatega,  
Kinnituskirja koopia õpetamis/õppeperioodi kohta.

8.	Pooled on tutvunud Euroopa Komisjoni poolt sätestatud tingimustega ning kinnitavad vahetuse vastavust esitatud nõuetele.

	Paide Ülikooli nimel:				Õppejõud/Töötaja:


Jaan Tamm					Mari Maasikas
21/07/201..					21/07/201..


