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Erasmus+

KAZIMIERZA W I t l K l t G O

Zasady realizacji wyjazdow pracownil<6w w ramach programu
Erasmus+ (KA103) w roku akademickim 2018/19

Zasady dotyczg dziatania ST :
STA - wyjazdy nauczycieli akademickich wytqcznie w celu prowadzenia zaj^c dydaktycznych
(min. 8 godzin) lub w celu prowadzenia zaj^c dydaktycznych (min. 4 godziny) i udziatu
w szkoleniu tzw. wyjazd tgczony;
STT - wyjazdy pracownikow uczeIni w celach szkoleniowych;
Organem kwalifikujgcym do programu jest Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej
Komisj^, powolywana przez Prorektora ds. Nauki i Wspotpracy z Zagranicq w celu
przeprowadzenia procedury konkursowej. W sktad komisji wchodzg Prorektor
ds. Rozwoju i Wspotpracy, 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) - pracownik administracyjny
zatrudniony w UKW na podstawie umowy o prac^ lub nauczyciel akademicki
zatrudniony na podstawie umowy o pracQ.

2. Cel wyjazdu
o

wyjazd dydaktyczny (STA): prowadzenie zaj^c 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.
W ramach wyjazdu dydaktycznego (STA) mozliwa jest realizacja wyjazdu
tgczonego (STA z STT): prowadzenie zaj^c z minimaln^ liczb^ zaj^c
dydaktycznych obnizonq do 4 godzin oraz udziat w szkoleniu majqcym na celu
podniesienie kompetencji dydaktycznych (specjalistyczne kursy metodyczne,
dziatania typu job shadowing, szkolenia z metodyki nauczania, itp.)
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o

wyjazd szkoleniowy (STT): udziat w szkoleniu, ktore ma konkretnie zdefiniowany
program na kazdy dzieri szkolenia, a z programu tego wynika, ze celem udziatu
w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji
zawodowych pracownika. Celem wyjazdu nie moze bye udziat w konferencji ani
prowadzenie badan naukowych. Gtownym celem wyjazdu nie moze bye
przeprowadzenie rozmow na temat zasad wspotpracy z uczelnig partnerskq.
Pracownicy mogq wyjezdzac do partnerskich uczeini albo do instytucji
nieakademickich (np. przedsi^biorstw, placowek badawczych, organizacji) w celu
doskonalenia swoich umiejQtnosci, wymiany doswiadczeii, poszerzania wiedzy
w danej dziedzinie (np.: specjalistyczne kursy metodyczne, dziatania typu job
shadowing, szkolenia z metodyki nauczania, itp.). W przypadku wyjazdow typu
szkoleniowego nie obowiqzuje wymog wczesniejszego zawarcia umowy
wspotpracy mi^dzy uczelniq macierzystq nauczyciela akademickiego a instytucji
goszczqcq.

Czas trwania wyjazdu i zasady finansowania
Standardowy finansowany okres pobytu pracownika UKW w instytucji przyjmujqcej
wynosi od 2 (min. dwa noclegi) do 5 dni roboczych. Pobyt pracownika w instytucji
goszczacej musi bye rozpocz^ty i zakonezony w okresie od 29.10.2018 r. do
30.09.2019 r.
W przypadku wyjazdow dydaktycznych (STA) nauczyciel zobowiqzany jest do
przeprowadzenia podczas tygodniowego pobytu minimum 8 godzin zaj^c
dydaktycznych dIa studentow uczeini przyjmujqcej. W przypadku dtuzszych pobytow
liczba godzin powinna zostac naliczona proporcjonalnie do dtugosci pobytu [(8
godzin/5 dni)*liczba dni powyzej jednego tygodnia].
Uwagal Przy niepetnych godzinach zaiecane jest zaokrgglanie w gor^. W przypadku
pobytow krotszych niz pi^ciodniowe (2-4 dni) liczba godzin dydaktycznych nie ulega
pomniejszeniu.
Beneficjent otrzymuje stypendium Programu Erasmus +, ktore obejmuje:
a. ryczat na koszty utrzymania: dzienna stawka x liczba dni
Dzienna stawka stypendium w EUR:
Grupa 1-Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania - 130 EUR
Grupa 2-Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy,
Portugalia, Wtochy - 110 EUR
Grupa 3 - Bulgaria, Chorwacja, Czechy, Czechy, Estonia, FYROM (byta republika Jugostawii
Macedonia), Litwa, totwa, Rumunia, Stowacja, Stowenia, Turcja, W^gry -100 EUR

b. ryczatt na koszty podrozy: kwota ryczattu jest uzalezniona od odieglosci mi^dzy
miejscem rozpoczQcia podrozy a miejscem docelowym (pod uwag^ nalezy wzigc
odieglosc podrozy w jednq strong, aby obliczyc kwotQ ryczattu naleznq za podroz
w obie strony). Do obliczenia odieglosci stosuje kalkulator odieglosci
opracowany przez KE i udostQpniony na stronie programu Erasmus+:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000kmlubwi?cej:

1500 € na uczestnika

Stypendium zwolnione jest z opodatkowania zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju
i Finansow z dnia 16 grudnia 2016 r. - (Dziennik Ustaw z dnia 28 grudnia 2016 r. poz. 2190).

Procedura rekrutacji
Rekrutacja na wyjazdy jest oglaszana po ziozeniu do Narodowej Agencji wniosku na
realizacjQ programu w kolejnym roku akademickim. Zasady rekrutacji i terminy
rozpatrywania
wnioskow
sq
podawane
do
publicznej
wiadomosci.

Wymagane dokumenty
Aby wziqc udzial w rekrutacji pracownik zobowiqzany jest ziozyc w Biurze Wspotpracy
MiQdzynarodowej UKW nast^pujqce dokumenty:
a) formularz zgtoszenlowy zatwierdzony przez przelozonego;
b) Staff mobility agreement for teaching lub Staff mobility agreement for
training zatwierdzony przez instytucji przyjmujqcq i podpisany przez
kandydata.

Niekompletne wnioski nie b^dg brane pod uwag^ w post^powaniu kwalifikacyjnym.
Formularze dostQpne sq 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 podlegajq:
•
•
•
•
•
•
•
•

cele mobilnosci - 0-2 pkt,
wptyw mobilnosci na rozwoj umi^dzynarodowienia uczeini - 0-2 pkt,"
szczegotowy program zaj^c - 0-2 pkt,
oczekiwane korzysci/rezultaty w odniesieniu do rozwoju zawodowego
beneficjenta /doskonalenia warsztatu pracy 0-2 pkt,
oczekiwane korzysci/rezultaty w odniesieniu do obu instytucji/ studentow obu
instytucji: 0-2 pkt,
mobilnosc odbywa si^ po raz pierwszy- 2 pkt
mobilnosc nie odbywata siQ w ciqgu ostatnich dwoch lat akademickich (dot. 2016/17
i 2017/18) -1 pkt
wyjazd tqczony (STA z STT) - 2 pkt

maks. 15 pkt

W przypadku STT ocenie podlegajq:
•
•
•
•
•
•
•

cele mobilnosci-0-2 pkt,
wplyw mobilnosci na rozwoj umi^dzynarodowienia uczeini - 0-2 pkt,
szczegotowy program zaj^c- 0-2 pkt,
oczekiwane korzysci/rezultaty w odniesieniu do rozwoju zawodowego
beneficjenta/doskonalenia warsztatu pracy 0-2 pkt,
oczekiwane korzysci/rezultaty w odniesieniu do obu instytucji 0-2 pkt,
mobilnosc odbywa si^ po raz pierwszy - 2 pkt
mobilnosc nie odbywata siQ w ciqgu ostatnich dwoch lat akademickich (dot. 2016/17
i 2017/18) -1 pkt

maks. 13 pkt
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Pierwszehstwo przy kwalifilocj'i na wyjazdy pracownikow spetniaj^cych w
rownym stopniu kryteria jakosciowe (ocena programu) b^dq miaty osoby,
ktore nie byty dotychczas beneficjentami programu.
Ztozenie kompletnego Wniosku traktowane jest jako deklaracja
znajomosci JQzyka obcego w stopniu umozliwiaj^cym efektywne
zrealizowanie zaplanowanej mobilnosci (min. B2).

5. Terminy
o

o

o

Terminy przyjmowania zgtoszeh. Dokumenty na wyjazdy dydaktyczne/szkoleniowe
realizowane w roku akademickim 2018/19 przyjmowane sq w BWM od 25 czerwca
br. do 5 pazdziernika br. Prorektor zastrzega sobie prawo do przedtuzenia okresu
przyjmowania zgtoszeh. W przypadku niewyczerpania limitu srodkow zostanie
ogtoszona rekrutacja uzupetniajqca, a wnioski podlegac b^dq ocenie jw. w terminach
ustalonych przez KomisJQ Rekrutacyjnq.
Termin i sposob ogtoszenia decyzji. W terminie do 7 dni roboczych
od zamkniQcia post^powania rekrutacyjnego Komisja sporzqdza
protokot
z post^powania kwalifikacyjnego wraz z listg kandydatow zakwalifikowanych do
wyjazdu i listq rezerwowq.
Procedura odwotawcza. Pracownikowi przystuguje odwotanie od decyzji komisji
w ci^gu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Organem
odwotawczym jest Prorektor ds. Rozwoju i Wspotpracy.

o

6. Procedura wyjazdowa
o

Przed wyjazdem
Na ok. miesiqc przed planowanym wyjazdem beneficjent ma obowiqzek dostarczyc
do Biura Wspotpracy Mi^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 zwiqzane z planowaniem i
organizacjg podrozy, np. ustalenie planu zaj^c w uczeini przyjmujqcej, zakup biletu,
rezerwacje hotelowe, lezq w gestii samego Beneficjenta.
Wyptata stypendium nast^puje po podpisaniu przez obie strony umowy finansowej
we wskazanym przez uczelniQ banku lub przelewem na konto (w przypadku
posiadania przez beneficjenta konta walutowego EUR). 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.
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Beneficjent zostanie poinformowany o koniecznosci ubezpieczenia si^ (koszty
leczenia, nast^pstwa nieszczQsliwych wypadkow) na czas podrozy i pobytu
w instytucji przyjmuj^cej.
Zaieca si^, aby Beneficjent zarejestrowat si^ w serwisie Odyseusz prowadzonym przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
o

Po powrocie
W ciqgu 7 dni roboczych beneficjent ma obowi^zek dostarczyc do Biura Wspotpracy
Mi^dzynarodowej potwierdzenie wystawione przez instytucji przyjmujqcq
zawierajqce: doktadne daty pobytu oraz liczb^ przeprowadzonych godzin
dydaktycznych lub informacJQ o charakterze szkolenia. Ponadto beneficjent
zobowiqzany jest do wypetnienia raportu on-line EU Survey po zakonczeniu
mobilnosci, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jegoztozenia.
Petne rozliczenie przyznanego stypendium warunkowane jest ztozeniem w terminie
wymaganych dokumentow (potwierdzenie, rozliczenie finansowe) oraz raportu
online.

Bydgoszcz, dnia 22.06.2018
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