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Do Zasad realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów 

pracowników do krajów programu (KA103) 

 

Rok akademicki 2016/2017 
 

 

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych 

 

Do udziału w programie są uprawnieni: 

− pracownicy uczelni (zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę) posiadający 

wystarczającą znajomość języka obcego do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych/odbycia szkolenia na 

zagranicznej uczelni/instytucji partnerskiej (poziom kompetencji językowych musi być zgodny z  

wymogami zawartymi w podpisanej umowie międzyinstytucjonalnej), natomiast w przypadku 

pracowników wyjeżdżających na szkolenie nie niższy niż B1 (o ile umowa nie określa wyższego poziomu).  

Rekrutacja uzupełniająca nie dotyczy osób, którym w ramach rekrutacji głównej przyznano dofinansowanie na 

realizację mobilności w roku akademickim 2016/17.  

Rekrutacja ma charakter ciągły, zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków finansowych 

na wyjazdy pracowników.  

Osoba zainteresowana wyjazdem w ramach Programu Erasmus+ składa za pomocą strony internetowej 

www.erasmus.uz.zgora.pl:  

− formularz zgłoszeniowy online  

− skan Staff mobility for Teaching/Training. Mobility Agreement (jako załącznik do formularza 

zgłoszeniowego), podpisany przez pracownika, zatwierdzony podpisem ze strony uczelni/instytucji 

przyjmującej oraz dziekana/prodziekana wydziału/kierownika jednostki.  

W przypadku niemożliwości pozyskania podpisu instytucji przyjmującej na szkolenie– oprócz Staff 

mobility for Training również kopię korespondencji mailowej lub wydruk ze strony internetowej (jako 

załącznik do formularza zgłoszeniowego) potwierdzającej przyjęcie pracownika na szkolenie lub 

organizację przedsięwzięcia szkoleniowego, w którym chce uczestniczyć pracownik (np. International 

Staff Week itp.) 

W procesie kwalifikacji preferencyjnie traktowane będą (w przypadku spełnienia w równym stopniu kryteriów 

jakościowych dotyczących przygotowania STAFF MOBILITY FOR TEACHING/TRAINING, MOBILITY AGREEMENT w 

porównaniu z kandydatami składającymi kolejne wnioski): 

 

− osoby wyjeżdżające po raz pierwszy (osoby, które nie uczestniczyły w wymianie w ramach Programu 

Socrates/Erasmus,  LLP/Erasmus, Erasmus+); 

− osoby, których wyjazdy zostaną uznane za przyczyniające się do rozwoju internacjonalizacji 

wydziału/uczelni.   

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad realizacji wyjazdów 

pracowników. Na stronie internetowej www.erasmus.uz.zgora.pl opublikowane są niniejsze zasady, wzór umowy 

na wyjazd pracownika oraz wzór STAFF MOBILITY FOR TEACHING/TRAINING, MOBILITY AGREEMENT.  



Nie będą rozpatrywane zgłoszenia: 

− niekompletne lub zawierające błędy, 

− osób deklarujących zbyt niski poziom znajomości języka obcego w stosunku do poziomu wymaganego 

w warunkach rekrutacji. 

Jedna osoba może złożyć zgłoszenie na jeden wyjazd. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedno zgłoszenie od 

tej samej osoby, ocenie podlegać będzie ostatnie złożone zgłoszenie.  

W roku akademickim 2015/16 dofinansowanie na wyjazdy w celach szkoleniowych przyznawane będzie tylko 

pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi.  

Dokumenty aplikacyjne są przekazywane do oceny komisji rekrutacyjnej ds. Erasmus+ na koniec każdego 

miesiąca.  

Komisja rekrutacyjna ds. Erasmus+ dokonuje kwalifikacji oraz przygotowuje  protokół z rekrutacji zawierający 

listę rankingową zgłoszeń biorących udział w rekrutacji. Protokół zatwierdza dziekan/prodziekan 

wydziału/prorektor. Protokół wraz z listą rankingową przekazywany jest do Uczelnianego Koordynatora 

Programu Erasmus+ . 

Po zakończeniu naboru środki na realizację wyjazdów w pierwszej kolejności przyznawane są zgodnie 

z kolejnością wynikającą z listy rankingowej wg. kolejności wpływu protokołów z rekrutacji do DWZ. Komisja 

wydziałowa jest zobowiązana to kwalifikowania do dofinansowania wyjazdy w ramach dostępnych miejsc w 

umowach międzyinstytucjonalnych.  

Na podstawie protokołów z rekrutacji Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ tworzy listę osób/wyjazdów, 

które uzyskają dofinansowanie. Listę zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

Następnie Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ za pomocą poczty elektronicznej powiadamia osoby 

biorące udział w rekrutacji o jej wynikach.  

Od decyzji  komisji rekrutacyjnej ds. Erasmus+  dotyczącej kwalifikacji osoby/wyjazdu przysługuje odwołanie do 

Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 7 dni od 

uzyskania informacji o wynikach rekrutacji. Decyzja Prorektora jest ostateczna.  
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Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 


