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Zasady realizacji wyjazdow pracownikow w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2016/2017

Zasady dotyczg dziatania ST (STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia
zajQC dydaktycznych, STT - wyjazdy pracownikow w celach szkoleniowych).

Organem kwalifikujqcym do programu jest Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej
komisjq, powotywana przez Prorektora ds. Nauki i Wspotpracy z Zagranicq w celu
przeprowadzenia procedury konkursowej. W sktad komisji wchodzg Prorektor
ds. Nauki i Wspotpracy z Zagranicq, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
oraz kierownik Biura Wspotpracy Mi^dzynarodowej.

1. Osoby uprawnione:
o
o

w przypadku wyjazdow dydaktycznych (STA) - nauczyciel akademicki zatrudniony
w UKW na podstawie mianowania lub umowy o pracQ;
w przypadku wyjazdow szkoleniowych (STT)- nauczyciel akademicki zatrudniony
w UKW na podstawie mianowania lub umowy o prac^ lub pracownik
administracyjny zatrudniony w UKW na podstawie umowy o pracQ.

2. Ceiwyjazdu:
o

o

wyjazd dydaktyczny: prowadzenie zaJQC dydaktycznych (wyktadow, seminariow,
warsztatow) dIa studentow uczeini partnerskiej; wykaz uczeini partnerskich
dost^pny jest pod adresem: www.erasmus.ukw.edu.pl w zaktadce Erasmus >
Uczelnie partnerskie.
wyjazd szkoleniowy: udziat w szkoleniu podnoszqcym kwalifikacje zwiqzane
z charakterem pracy wykonywanej w uczeini wysytajqcej; pracownicy mogq
wyjezdzac do partnerskich uczeini albo do instytucji nieakademickich za granicq
(np. przedsi^biorstw, placowek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia
swoich umiej^tnosci, wymiany doswiadczeri, poszerzania wiedzy w danej
dziedzinie (udziat w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.).
W przypadku wyjazdow typu szkoleniowego nie obowiqzuje wymog
wczesniejszego zawarcia umowy o wspotpracy mi^dzy uczelniq macierzystq
nauczyciela akademickiego a instytucji goszczqcq.

3. Czas trwania wyjazdu:
Standardowy finansowany okres pobytu pracownika UKW w instytucji przyjmujqcej
wynosi 2-5 dni roboczych. Dopuszczalne sg pobyty trwajgce maksymalnie do
2 miesiecy, jednak bez mozliwosci finansowania catego pobytu. Pobyt pracownika w
instytucji goszczqcej musi bye rozpocz^ty i zakonczony w okresie od 1.09.2016 r. do
30.09.2017 r. W przypadku wyjazdow dydaktycznych nauczyciel zobowiqzany jest do
przeprowadzenia podczas pi^ciodniowego pobytu minimum 8 godzin zaj^c
dydaktycznych dIa studentow uczeini przyjmujacej. W przypadku dtuzszych pobytow
liczba godzin powinna zostac naliczona proporcjonalnie do dtugosci pobytu (np.: przy
pobycie siedmiodniowym: 8 godzin/5 dni x7 dni = 11,2 godziny). Uwagal Przy niepetnych
godzinach zaiecane jest zaokrqglanie w gor^. W przypadku pobytow krotszych niz
pi^ciodniowe (2-4 dni) liczba godzin dydaktycznych nie ulega pomniejszeniu.

4. Procedura rekrutacj'i
Rekrutacja na wyjazdy jest ogtaszana po ztozeniu do Narodowej Agencji wniosku na
realizacji programu w kolejnym roku akademickim. Zasady rekrutacji i terminy
rozpatrywania wnioskow sq podawane do publicznej wiadomosci.

o

Wymagane dokumenty
Aby wzigc udziat w rekrutacji pracownik zobowiqzany jest ztozyc w Biurze Wspotpracy
Mi^dzynarodowej UKW nastQpujqce dokumenty:
Formularz zgtoszeniowy zatwierdzony przez przetozonego i
lub zatwierdzone przez
instytucjQ przyjmujgcq.
Formularze dostQpne sg na stronie Biura Wspotpracy Mi^dzynarodowej.

o

Podstawy kwalifikacji
Podstawq kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena
indywidualnego programu (Staff mobility for teaching/ Mobility Agreement w
przypadku STA lub Staff mobility for training/ Mobility Agreement w przypadku STT).
W przypadku STA ocenie podlega:
•

kompletnosc wniosku - 2 pkt.

•

; >

•

konkretnosc zdefiniowanego celu (tematyka nauczania, grupa odbiorcow,
zaiozone do uzyskania efekty ksztalcenia, sposob wzbogacenia doswiadczenia
pedagogicznego) - 3 pkt,
; • szczegotowosc programu nauczania (dni, godziny, liczebnosc grupy studentow,
wspotpracownik ze strony uczeini przyjmujqcej) - 2 pkt,
• korzysci dIa uczeini z dodatkowych dziatari podejmowanych podczas pobytu - 2 pkt,
• Mobilnosc w ramach programu Erasmus+ w ostatnich dwoch latach (tak - 0 pkt, nie 2 pkt).
W przypadku STT ocenie podlega:
•
•
•
•
•
•

kompletnosc wniosku - 2 pkt,
konkretnosc zdefiniowanego celu (tytut szkolenia, forma szkolenia, kompetencje
zawodowe, jakie majg zostac podwyzszone) - 3 pkt,
profil i doswiadczenie jednostki prowadzqcej szkolenie- Ipkt,
szczegotowosc programu szkolenia na kazdy dzien pobytu, oczekiwane efekty
szkolenia dIa jednostki macierzystej - 2 pkt,
korzysci dIa uczeini z dodatkowych dziatah podejmowanych podczas pobytu - 2 pkt,
Mobilnosc w ramach programu Erasmus+ w ostatnich dwoch latach (tak - 0 pkt, nie 2 pkt).

UWAGA!
Pierwszehstwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracownikow spetniaj^cych w
rownym stopniu kryteria jakosciowe (ocena programu) b^dq miaty osoby
niekorzystaj^ce z wyjazdow w ramach dwoch ostatnich umow
finansowych.

o

o

o

Terminy przyjmowania zgtoszeh. Dokumenty na wyjazdy dydaktyczne/szkoleniowe
realizowane w roku akademickim 2016/17 przyjmowane sq w BWM od 1 marca br.
do 15 czerwca br. Prorektor zastrzega sobie prawo do przedluzenia okresu
przyjmowania zgtoszen. W przypadku niewyczerpania limitu srodkow zostanie
ogtoszona rekrutacja uzupetniajqca, a wnioski podlegac b^dg ocenie jw. w terminach
ustalonych przez Komisja Rekrutacyjnq.
Termin i sposob ogtoszenia decyzji. W terminie do 21 dni roboczych
od zamknJQcia post^powania rekrutacyjnego Komisja sporzqdza
protokot
z post^powania kwalifikacyjnego wraz z listq kandydatow zakwalifikowanych do
wyjazdu i listq rezerwowg.
Procedura odwofawcza. Pracownikowi przystuguje odwotanie od decyzji komisji w
ci^gu 7 dni od dnia sporzqdzenia oficjalnej listy osob zakwalifikowanych. Organem
odwotawczym jest Prorektor ds. Nauki i Wspotpracy z Zagranicg.

5. Procedura wyjazdowa

o

Przed wyjazdem
Miesiqc przed planowanym wyjazdem beneficjent ma obowiazek dostarczyc do Biura
Wspotpracy iVIi^dzynarodowej wniosek o skierowanie na wyjazd zagraniczny
(dost^pny pod adresem www.bwm.ukw.edu.pl.) podpisany przez kierownika
wtasciwej
jednostki
oraz
dziekana.
Wszelkie
kwestie
zwigzane
z planowaniem i organizacjg podrozy, np. ustalenie planu zaj^c w uczeini
przyjmujqcej, zakup biletu, rezerwacja zakwaterowania, lezq w gestii samego
Beneficjenta.
Wyptata stypendium nast^puje we wskazanym przez uczeini^ banku lub przelewem
na konto (w przypadku posiadania przez beneficjenta konta walutowego w Banku
Zachodnim WBK) - dopiero pod podpisaniu przez obie strony umowy finansowej.
Przekazanie stypendium uwarunkowane jest akceptacjq przez pracownika wszystkich
warunkow umowy. Pracownik, ktory w ramach dziatania ST wyjezdza bez
dofinansowania z budzetu programu, zobowiqzany jest do akceptacji wszystkich
warunkow umowy. Beneficjent zostanie poinformowany
o koniecznosci
ubezpieczenia si^ (koszty leczenia, nast^pstwa nieszcz^sliwych wypadkow) na czas
podrozy i pobytu w instytucji przyjmujqcej.

o

Po powrocie
W ciqgu 7 dni roboczych beneficjent ma obowiqzek dostarczyc do Biura Wspotpracy
Mi^dzynarodowej potwierdzenie wystawione przez instytucji przyjmujqcq opatrzone
piecz^ciq i podpisem, zawierajqce: doktadne daty pobytu oraz liczbQ
przeprowadzonych godzin dydaktycznych lub informacji o charakterze szkolenia).
Ponadto beneficjent zobowigzany jest do wypetnienia aniciety w systemie Mobility
Tool, do ktorej link otrzyma mailem po zakohczeniu pobytu. Petne rozliczenie
przyznanego stypendium warunkowane jest ztozeniem w terminie wymaganych
dokumentow oraz ankiety online.
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