Zasady wyjazdów pracowników
akademickich i pracowników niedydaktycznych
w ramach programu Erasmus +.
WYJAZDY ZAGRANICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

W ramach programu Erasmus + nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niedydaktyczni Akademii
WSB, mogą skorzystać z możliwości wyjazdu do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć
dydaktycznych lub instytucji szkoleniowych w celach szkoleniowych. Wyjazdy w ramach programu
Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie
nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z
zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.
Jakie kryteria należy spełnić, aby skorzystać z wyjazdu?
O wyjazd w programie Erasmus + mogą się ubiegać nauczyciele akademiccy oraz pracownicy
niedydaktyczni Akademii WSB. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest wypełniony formularz
zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do niniejszego informatora) oraz - w zależności od typu wyjazdu - ocena „Staff
mobility for teaching mobility agreement” (Załącznik nr 2) albo „Staff Mobility for training Mobility
agreement” (Załącznik nr 3), uzgodnionego z instytucją przyjmującą. Kandydatury pracowników, którzy
ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy będą traktowane priorytetowo.
Decyzję dotyczącą wyboru pracowników naukowych na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe podejmuje
Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą wg. następujących kryteriów:
Lp.

Kryterium

Tak = 1

1.

Znaczenie współpracy dla Uczelni z instytucją przyjmującą

2.

Perspektywa rozwoju współpracy z instytucją przyjmującą
zakresie wymiany kadry/studentów

3.

Nawiązanie współpracy z instytucją przyjmującą

4.

Pracownik Uczelni po raz pierwszy wyjeżdża za granicę w ramach
programu Erasmus+

5.

Szkolenie prowadzone w uczelni zagranicznej jest ścisłe związane
z pracą, jaką pracownik wykonuje na Uczelni i uczestnictwo w
nim pomoże podnieść kwalifikacje związane z charakterem pracy
wykonywanej na uczelni macierzystej

6.

Pracownik nie jest nauczycielem akademickim i wyjazd taki jest
jedynym sposobem na uzyskanie doświadczenia za granicą

7.

Pracownik ma w zakresie swoich obowiązków zagadnienia
związane z programem planowanego szkolenia/wykładu

Nie = 0

w

RAZEM punktów:
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Na jak długo można wyjechać?
Wyjazdy mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy. Pracownicy Akademii WSB mogą wyjechać
maksymalnie na 5 dni roboczych*. Uczestnik wyjazdu otrzymuje stypendium z programu Erasmus+ na
okres 5 dni. Stypendium nie obejmuje dni przeznaczonych na podróż**. W przypadku 5-dniowego wyjazdu
w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić co
najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. W przypadku wyjazdu dłuższego niż 5 dni, pracownik zobowiązany
jest przeprowadzić proporcjonalnie większą liczbę godzin, odpowiadającą długości zrealizowanego
wyjazdu.
Gdzie można wyjechać?
Lista uczelni partnerskich spośród których mogą Państwo wybrać miejsce docelowe wyjazdu
zagranicznego dostępna jest na stronie internetowej www.wsb.edu.pl/erasmus - zakładka PARTNERZY oraz w
Dziale Współpracy z Zagranicą (pokój 214).
Pracownicy niedydaktyczni zainteresowani wyjazdami w celach szkoleniowych mogą skorzystać z ofert
szkolenia dostępnych na stronach:
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/
http://staffmobility.eu/
Jakie korzyści finansowe niesie ze sobą ta inicjatywa?
Każdy nauczyciel akademicki oraz pracownik niedydaktyczny, który zdecyduje się na wyjazd
otrzymuje stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus +, którego wysokość zależy od miejsca
docelowego wyjazdu zagranicznego oraz od długości pobytu.
Pracownik otrzymuje ryczałt na koszty utrzymania za granicą oraz ryczałt na koszty dojazdu, który
wyliczany przez system Mobility Tool zgodnie z obowiązującymi stawkami programu Erasmus+. Wysokość
stawek obowiązujących w roku akademickim 2018/19 dostępna jest pod linkiem: erasmusplus.org.pl/wpcontent/uploads/2014/07/E2018_Za%C5%82-IV_KA103_Stawki.docx (Wysokość stawek stypendium dla
pracowników określa Tabela B i Tabela C).
Osoba wyjeżdzająca na stypendium w ramach programu Erasmus+ zobowiązana jest do rozliczenia
tego jako wyjazdu służbowego i pobrania delegacji na wyjazd w Rektoracie Uczelni.
Formy uznawania/doceniania mobilnych pracowników
Uczelnia posiada wypracowane metody uznawania aktywności pracowników, uczestniczących w
zagranicznej mobilności akademickiej. Są to m.in. nagrody Rektora przyznawane pracownikom każdego
roku za aktywną działalność na rzecz umiędzynarodowienia uczelni. Ponadto, w okresowej ocenie
pracowników naukowo-dydaktycznych jednym z kryteriów oceny jest podnoszenie kwalifikacji przez
pracowników m.in. poprzez udział w zagranicznej mobilności.
Kto odpowiada za podróż i zakwaterowanie?
Uczestnicy wyjazdu w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do samodzielnego
zorganizowania podróży oraz zakwaterowania. Wszelkie formalności (podpisanie Umowy na wyjazd na
stypendium w ramach programu Erasmus+, pobranie zaliczki) załatwiane są bezpośrednio przed wyjazdem.
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Kiedy należy składać dokumenty?
Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w Dziale Współpracy z Zagranicą
(pokój nr 214) lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: dczerniak@wsb.edu.pl do dnia 15 października
2018r. Formularze złożone w terminie późniejszym będą rozpatrywane tylko w przypadku istnienia
wolnych miejsc. Jeżeli liczba dostępnych miejsc zostanie przekroczona, utworzona zostanie rezerwowa lista
wyjeżdżających lub istnieje możliwość skorzystania z wyjazdu w ramach umowy KA107 lub z wyjazdu bez
dofinansowania z programu Erasmus+.
Jakie dokumenty potrzebne są do wyjazdu?
1. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1);
2. Staff mobility for teaching mobility agreement (Załącznik nr 2) - dotyczy wyjazdów nauczycieli
akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
3. Staff mobility for training mobility agreement (Załącznik nr 3) - dotyczy wyjazdów w celach
szkoleniowych;
Dodatkowe informacje:
Więcej informacji dotyczących wyjazdów w ramach programu Erasmus+ znajdą Państwo na stronie
internetowej: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/wspolpraca-z-krajami-programu/ w zakładce
„Strefa Pracownika Uczelni” lub w Dziale Współpracy z Zagranicą, pokój 214, tel. 32 295 93 16.

* W przypadku dostępnych środków, powstałych w wyniku oszczędności w kategorii wyjazdy pracowników, istnieje
możliwość sfinansowania dłuższego wyjazdu pracownika.
**W przypadku wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107, stypendium wypłacane jest zarówno
na okres dni roboczych jak i na dni podróży.
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