
 
Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 4/21 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 25 maja 2021 r. 
 

Warunki i tryb kierowania nauczycieli akademickich i pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w ramach umowy 

Erasmus+ zawartej w 2021 roku. 

 

1. Uczelniany koordynator Erasmus+ zamieszcza na stronie internetowej uczelni  

ogłoszenie o naborze nauczycieli akademickich i pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi na wyjazdy w celu szkolenia do partnerskich uczelni 

zagranicznych i zagranicznych instytucji szkoleniowych. Kandydaci na wyjazd 

szukają zewnętrznych instytucji szkoleniowych we własnym zakresie. 

2. Zainteresowani wyjazdami nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi składają u uczelnianego koordynatora Erasmus+ 

formularz zgłoszenia na wyjazd za granicę wraz z zaakceptowanym przez partnera 

zagranicznego programem szkolenia. Program szkolenia jest indywidualnie ustalany 

pomiędzy kandydatem na wyjazd, a uczelnią partnerską lub zewnętrzną firmą 

szkoleniową. Program szkoleniowy musi być ściśle powiązany z zajmowanym przez 

nauczyciela akademickiego i pracownika niebędącego nauczycielem akademickim 

stanowiskiem. 

3. Pobyt nauczyciela akademickiego i pracownika niebędącego nauczycielem 

akademickim za granicą jest możliwy w terminie pomiędzy 1 września 2021 a 30 

października 2023. Standardowa długość pobytu szkoleniowego to 5 dni roboczych, 

ale dopuszczalne są też wyjazdy 2-dniowe lub wyjazdy dłuższe niż 5 dni. W danym 

terminie do danej uczelni może wyjechać w celu szkolenia maksymalnie 3 

pracowników. Nie łączy się wyjazdów pracowników administracyjnych w celu 

szkolenia i wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych do danej uczelni w danym terminie. W przypadku pokrycia się terminu 

wyjazdu pracowników z obu kategorii do danej uczelni, pierwszeństwo w zachowaniu 

terminu mają pracownicy wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

4. Kandydaci na wyjazd muszą być nauczycielem akademickim lub pracownikiem 

niebędącym nauczycielem akademickim uczelni wysyłającej. W procesie naboru 

zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. 

5. Wnioski kandydatów na wyjazdy w ramach Erasmus+ będę rozpatrywane przez 

komisję ds. naboru nauczycieli akademickich i pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w ramach umowy 

Erasmus+ zawartej w 2021 roku. Dopuszcza się złożenie jednej aplikacji w każdym 

naborze.  

6. Grant na wyjazd w celu szkolenia będzie mógł być przyznany tylko tym kandydatom, 

których stopień znajomości języka obcego jest co najmniej na poziomie A2 lub 

wyższym. Wyjeżdżający deklarują poziom znajomości języka na podstawie złożonych 

oświadczeń (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1). Uczelnia zastrzega sobie 

prawo do zweryfikowania zadeklarowanego poziomu znajomości języka w dowolnie 

wybranym czasie. Złożenie oświadczenia wymagane jest przy wszystkich naborach 

prowadzonych w ramach umowy Erasmus+ zawartej w 2021 roku. 

7. Punktacja kryteriów branych pod uwagę przy opiniowaniu wniosków zawarta jest w 

tabeli poniżej: 

 



Kryteria naboru Punkty Waga  

I. Znajomość języka obcego 0 - 5   

poziom A0, A1-, A1 0 

50% 

poziom A2 1 

poziom B1 2 

poziom B2 3 

poziom C1 4 

poziom C2 5 

II. Program szkolenia  0 - 1   

wyczerpujący obowiązki pracy, starannie przygotowany, 
obszerny, odpowiadający zajmowanemu stanowisku pracy, 
mogący przyczynić się do rozwoju stanowiska pracy i rozwoju 
uczelni, dobrze uzasadniony 1 

30% 

ubogi, niestarannie przygotowany, nieodpowiadający  zakresowi 
obowiązków, nieprzydatny do rozwoju stanowiska pracy i 
rozwoju uczelni 0 

III. Forma zatrudnienia 0 - 1   

pracownik administracyjny zatrudniony w pełnym wymiarze 
czasu pracy, pracownik administracyjny i nauczyciel akademicki 
zatrudniony na czas nieokreślony, nauczyciel akademicki 
zatrudniony na pierwszym etacie 1 

10% 

pracownik administracyjny zatrudniony w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, pracownik administracyjny i nauczyciel akademicki 
zatrudniony na czas określony, nauczyciel akademicki 
zatrudniony na drugim lub kolejnym etacie, pracownik 
administracyjny i nauczyciel akademicki zatrudniony na umowę 
cywilno-prawną 0 

IV. Częstotliwość wyjazdów 0 - 1    

0 - 4 1 

10% 5 i więcej 0 

 

8. Grant na wyjazd w celu szkolenia będzie przyznany zgodnie z listą utworzoną na 

podstawie punktacji kryteriów naboru zawartą w tabeli w punkcie 7. Listę na wyjazdy 

w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych przygotowuje koordynator Erasmus+  

i dostarcza na posiedzenia komisji. 

9. W przypadku otrzymania przez kilku pracowników tej samej liczby punktów, 

o miejscu na liście decydować będzie komisja. Komisja dołącza uzasadnienie 

dokonanego wyboru. Jeśli z uwagi na brak możliwości finansowych uczelni grant nie 

zostanie przyznany wszystkim pracownikom z listy – lista rezerwowa nie będzie 

tworzona. Pracownicy mogą uczestniczyć w kolejnych naborach na zasadach 

określonych w niniejszym zarządzeniu.  

10. O decyzji komisji informuje kandydata uczelniany koordynator Erasmus+. Od decyzji 

komisji kwalifikacyjnej ubiegającemu się o wyjazd przysługuje prawo pisemnego 

odwołania się w terminie 7 dni o daty powiadomienia. Organem odwoławczym jest 

Rektor. 

11. Realizacja wyjazdu jest możliwa po otrzymaniu potwierdzenia możliwości przyjęcia  

z uczelni zagranicznej lub instytucji szkoleniowej. 



12. Wysokość grantu na wyjazdy w ramach umowy Erasmus+ zawartej w 2021 roku 

opublikowana jest na stronie internetowej uczelni. 

13. Nauczyciel akademicki i pracownik niebędący nauczycielem akademickim na koniec 

pobytu szkoleniowego pobiera pisemne zaświadczenie o okresie trwania szkolenia. 

Zaświadczenie powinno być sporządzone na papierze firmowym instytucji 

szkoleniowej. 

14. Po powrocie nauczyciel akademicki i pracownik niebędący nauczycielem 

akademickim oddaje zaświadczenie wraz z zatwierdzonym i opieczętowanym 

programem szkolenia uczelnianemu koordynatorowi Erasmus+. 

15. Po powrocie ze szkolenia nauczyciel akademicki i pracownik niebędący nauczycielem 

akademickim wypełnia elektronicznie ankietę oceniającą pobyt. 

16. Nauczyciel akademicki i pracownik niebędący nauczycielem akademickim na czas 

podróży i pobytu w uczelni zagranicznej ubezpiecza się we własnym zakresie. 

17. Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów szkoleniowych znajdują się w umowie 

między beneficjentem a uczelnią. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Imię i Nazwisko 

 

………………………………………………………………………………… 

Rok akademicki  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Oświadczam, że mój poziom znajomości języka angielskiego odpowiada jednemu 

z poniższych wariantów (opis w tabeli samooceny poziomów biegłości językowej Rady 

Europy). Proszę zaznaczyć tylko jeden wariant znakiem x: 

 

 

1) Nie znam w ogóle języka angielskiego – poziom A0 □ 

2) Znam język angielski na poziomie A1- ( A1minus – poziom niższy, niż A1 ) □ 

3) Znam język angielski na poziomie A1 □ 

4) Znam język angielski na poziomie A2 □ 

5) Znam język angielski na poziomie B1 □ 

6) Znam język angielski na poziomie B2 □ 

7) Znam język angielski na poziomie C1 □ 

8) Znam język angielski na poziomie C2 □ 

 

 

 

 

…………………………………… 

            podpis pracownika 

 

 

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zadeklarowanego poziomu 

znajomości języka w dowolnie wybranym czasie.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


