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Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy za 

granicę w ramach programu LLP-Erasmus (działanie STA) w 
roku akademickim 2012/2013 

 
 

 
1. W ramach programu LLP-Erasmus (dalej: Erasmus) nauczyciele akademiccy mogą 

wyjeżdżać za granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych tylko i wyłącznie do 
uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa (EUC) ważną w roku akademickim 
2012/2013, z którymi WSKiZ podpisała stosowne umowy, w ramach uzgodnionych w 
tych umowach miejsc i dziedzin studiów. Do kategorii STA zalicza się również 
przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, zarejestrowanych w państwie 
uczestniczącym w programie Erasmus, przyjeżdżających na zaproszenie uczelni w 
celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zapraszającej. Osoba 
kwalifikowana na wyjazd w programie Erasmus może posiadać obywatelstwo 
dowolnego kraju świata, istotne jest, by należała do społeczności akademickiej 
uczelni. 
 

2. Do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus kwalifikowani są w pierwszej 
kolejności nauczyciele akademiccy będący pracownikami dydaktycznymi WSKiZ 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

 
3. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób 

niepełnosprawnych. Unika się również konfliktu interesów w rozumieniu artykułu 
52(2) „Regulacji finansowych” (Council Regulation). 

 
4. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla 

studentów uczelni przyjmującej. 
 

5. Standardowy pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej trwa pięć dni 
roboczych. Dopuszcza się pobyt krótszy niż jeden tydzień, jeśli nauczyciel 
przeprowadzi w czasie jego trwania co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych. 
Maksymalny czas trwania pobytu w uczelni partnerskiej wynosi 6 tygodni. 

 
6. Przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej między stronami 

powinien zostać uzgodniony program zajęć prowadzonych przez tego nauczyciela w 
uczelni przyjmującej w postaci „Indywidualnego programu nauczania” (Individual 
Teaching Programme). 

 
7. Podstawowymi kryteriami selekcji kandydatów są: przygotowany „Indywidualny 

program nauczania” oraz doświadczenie dydaktyczne i znajomość języka obcego, w 
którym prowadzone będą zajęcia dla studentów uczelni przyjmującej. Pierwszeństwo 
przy kwalifikacji nauczycieli spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe 
będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Proces kwalifikacji kandydatów jest 
przeprowadzany przez Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Zagranicznej WSKiZ, 
w porozumieniu z Rektorem.  
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8. Zgłoszenie chęci udziału następuje przez wypełnienie wniosku znajdującego się na 
stronie internetowej uczelni bądź też przez bezpośrednie zgłoszenie do Pełnomocnika 
Rektora ds. Współpracy Zagranicznej WSKiZ. Szczegółowy harmonogram 
kwalifikacji jest każdorazowo odrębnie ogłaszany na terenie uczelni. 

 
9. Z nauczycielem akademickim zakwalifikowanym do wyjazdu zostanie sporządzona 

pisemna umowa.  
 

10. Przekazanie stypendium nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod 
warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. 
Stypendium jest wypłacane w sposób uzgodniony między stronami. 

 
11. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany do wyjazdu w ramach programu Erasmus 

przyjmuje do wiadomości fakt, że stypendium Erasmusa przeznaczone jest na 
pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni 
partnerskiej. Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów podróży i pobytu w 
uczelni partnerskiej. 

 
12. Po powrocie ze stypendium Erasmusa nauczyciel akademicki jest zobowiązany 

przedstawić zaświadczenie sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej 
zawierające informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz 
sporządzić sprawozdanie z wyjazdu i wypełnić ankietę on-line dostępną na stronie 
www.erasmus.org.pl. 

 
13. Nauczyciel akademicki wyjeżdżający w ramach programu Erasmus powinien być 

ubezpieczony na czas pobytu za granicą (KL i NNW). 
 

14. Nauczyciel akademicki winien posiadać dokument uprawniający do korzystania z 
opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej. 
 

15. Powyższe zapisy stosuje się również do przyjazdów przedstawicieli zagranicznych 
przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni-
beneficjenta. 

 
16. Dokumentacja przeprowadzonej rekrutacji będzie przechowywana przez okres pięciu 

lat. 
 
 
 
 
 
 
 
Poznań, 1 października 2012 roku     /-/ dr inż. E. Neumann 
          Rektor 
 
 
 

 


