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Rozdział 1 

ZASADY OGÓLNE 

 
1. Dokument określa podstawowe zasady przeprowadzania rekrutacji i kwalifikacji nauczy-

cieli akademickich Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, zwanej dalej 
Uczelnią, na wyjazdy stypendialne do krajów partnerskich w celu prowadzenia zajęć dy-
daktycznych za granicą w ramach programu ERASMUS PLUS.  

2. Rekrutacja Kandydatów jest przeprowadzana w oparciu o umowy bilateralne zawarte po-
między Uczelnią a uczelniami partnerskimi za granicą w ramach programu ERASMUS 
PLUS. Wykaz uczelni partnerskich jest dostępny na stronie internetowej Uczelni. 

3. Za koordynację działań w ramach programu ERASMUS PLUS odpowiedzialny jest Uczel-
niany Koordynator, zwany dalej Koordynatorem. 

4. Za kwalifikację Kandydatów do udziału w programie odpowiedzialna jest Komisja Kwalifi-
kacyjna na czele z Przewodniczącym, zwana dalej Komisją, powoływana zarządzeniem 
przez Rektora Uczelni. 

5. Nabór zgłoszeń na wyjazdy dydaktyczne będzie odbywał się w sposób ciągły, rozpatry-
wany sekwencyjnie do momentu wykorzystania środków. Dokumenty należy składać naj-
później 1,5 miesiąca przed terminem wyjazdu. 

6. Źródłem finansowania kosztów wyjazdów nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w celach dydaktycznych  są środki programu Era-
smus+: Mobilność z Krajami Partnerskimi w wysokości 1395 euro (realizacja 1 wyjazdu - 
trwającego 7 dni + ryczałt na pokrycie kosztów podróży). 

7. Wsparcie finansowe ze środków programu Erasmus+ na koszty pobytu wypłacane będą 
zgodnie ze stawkami przewidzianymi w kraju docelowym (wg podziału na grupy ustalone 
przez Komisję Europejską). Stawka dzienna to ryczałtowa kwota na pokrycie kosztów 
utrzymania i zakwaterowania, która przy wyjazdach z krajów programu do krajów partner-
skich wynosi 160 euro. Uczestnik otrzyma również ryczałt na pokrycie kosztów podróży  
w wysokości 275 euro (zgodnie z kalkulatorem odległości Erasmus+). 

8. Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana z następującymi uczelniami 
partnerskimi: 
- Ternopil State Medical University (Ukraina) 
- Higher Educational Institution of Ukoospilka Poltava University of Economics and Trade    
(Ukraina) 
- Odessa National Polytechnic University (Ukraina) 

9.  Ze stypendiów w ramach programu ERASMUS PLUS mogą skorzystać nauczyciele aka-
demiccy Uczelni. Stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spę-
dziło się w uczelni zagranicznej, potwierdzony pisemnie przez uczelnię partnerską. Wy-
jazd w ramach programu ERASMUS PLUS może odbywać się również bez dofinansowa-
nia – stypendium zerowe. 

10. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla 
studentów uczelni partnerskiej. Podczas pobytu w uczelni partnerskiej nauczyciel akade-
micki jest zobowiązany przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu  
7 dni pobytu. 

11. Wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu ERASMUS PLUS może być re-
alizowana wyłącznie z uczelniami z którymi są podpisane umowy bilateralne przewidujące 
wymianę nauczycieli akademickich (wykaz umów na stronie internetowej Uczelni). 

12. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany określić program dydaktyczny 
realizowany w zagranicznej uczelni poprzez wypełnienie dokumentu Staff Mobility for Te-
aching – Mobility Agreement, który musi zostać zatwierdzony zarówno przez uczelnię wy-
syłającą jak i uczelnię przyjmującą.   

13. W trakcie trwania umowy nauczyciel akademicki uprawniony do stypendium ERASMUS 
PLUS nie może pobierać żadnego innego stypendium przyznawanego w ramach działal-
ności Komisji Europejskiej lub innych programów Unii Europejskiej. 
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Rozdział 2 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PRZED OKRESEM MOBILNOŚCI 

 
1. Kandydat winien stosować się do procesu rekrutacji opisanego szczegółowo na stronie 

internetowej Uczelni. Główne etapy procesu rekrutacji przedstawiają się następująco: 
1) Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz formularz Mobility Agreement: Staff 

Mobility for Teaching dostępny na stronie internetowej Uczelni; 
2) Kandydat przesyła formularze Koordynatorowi; 
3) Koordynator ustala możliwość wyjazdu Kandydata w celu przeprowadzenia zajęć dy-

daktycznych z Koordynatorem Uczelnianym uczelni partnerskiej; 
4) po uzyskaniu zgody uczelni partnerskiej, Koordynator informuje o tym Przewodniczą-

cego Komisji Kwalifikacyjnej, który zwołuje posiedzenie Komisji celem rozpatrzenia 
zgłoszenia Kandydata;  

5) na posiedzeniu Komisja Kwalifikacyjna decyduje o dopuszczeniu lub odrzuceniu Kan-
dydata; 

6) w przypadku odrzucenia Kandydat ma prawo do odwołania. Odwołanie powinno zo-
stać złożone u Koordynatora w formie pisemnej w przeciągu 14 dni od decyzji Komisji; 

7) w przypadku zaakceptowania udziału w programie przez Komisję, Rektor Uczelni pod-
pisuje formularz Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching oraz Umowę finan-
sową, na mocy której następuje wypłata stypendium na wyjazd. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną od-
bywa się z uwzględnieniem następujących kryteriów:  
1) ocena indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility for Teaching – Mobility 

Agreement); 
2) ocena oczekiwanych korzyści z wyjazdu dla pracownika i uczelni wysyłającej; 
3) list motywacyjny; 
4) od Kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub 

języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydak-
tycznych. 

3. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które w latach poprzednich nie korzystały 
z tej formy wyjazdów oraz osób, które będą miały ustalone z instytucją partnerską szcze-
góły swojego pobytu w momencie aplikowania do programu. 

4. Kandydaci będą mogli zostać zakwalifikowani na więcej niż jeden wyjazd jedynie w przy-
padku gdy ogólna liczba kandydatów na wyjazdy będzie mniejsza niż przewidywana 
liczba wyjazdów do zrealizowania w roku 2018/2019. 

5. Udział w programie ERASMUS PLUS powinien być traktowany jako forma wyróżnienia za 
dotychczasową pracę, dorobek oraz rozwój nauczyciela akademickiego. Dlatego proces 
kwalifikacji uwzględnia możliwość typowania Kandydatów przez ich bezpośrednich prze-
łożonych w ramach Wydziałów lub innych jednostek organizacyjnych Uczelni. Przełożeni 
winni przesłać listę kandydatów do Koordynatora, który następnie przekaże ją Przewod-
niczącemu Komisji Kwalifikacyjnej. Po rozpatrzeniu listy kandydatów, Komisja zapropo-
nuje wyjazdy nauczycielom akademickim zasługującym na to wyróżnienie. 

6. Każdy stypendysta ERASMUS PLUS musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. 
7. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien pisemnie poinformować o tym Koordyna-

tora najpóźniej na 14 dni przed pierwszym dniem mobilności w zagranicznej uczelni part-
nerskiej.  

8. Naruszenie określonego w pkt. 7 terminu lub brak stosownej informacji ze strony Kandy-
data skutkuje wykluczeniem możliwości ponownego skorzystania przez tę osobę z wy-
jazdu w ramach programu ERASMUS PLUS realizowanego przez Uczelnię, poinformo-
waniem właściwego Dziekana oraz koniecznością zwrotu stypendium (jeżeli zostało ono 
wypłacone). 

9. Konsekwencje naruszenia przez Kandydata obowiązków określonych w pkt. 7 nie będą 
zastosowane w przypadku zaistnienia okoliczności od Kandydata niezależnych (tzw. zda-
rzenia losowe). 
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Rozdział 3 

POSTĘPOWANIE ROZLICZENIOWE PO OKRESIE MOBILNOŚCI 

 
1. Nauczyciel akademicki, który przeszedł prawidłowo proces rekrutacji oraz skorzystał  

z mobilności zobowiązany jest dostarczyć Koordynatorowi List potwierdzający czas po-
bytu w uczelni zagranicznej (Letter of Confirmation) w terminie do 14 dni od daty zakoń-
czenia wyjazdu, pod rygorem zwrotu całości lub części stypendium. 

2. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do wypełnienia raportu stypendysty niezwłocz-
nie po powrocie ze stypendium zagranicznego. 

 
 

REKTOR 
 

dr Andrzej ZDUNIAK 

 


