Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich
na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach Programu Erasmus+
w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
w roku akademickim 2015/2016
1. Kwalifikacja nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu
Erasmus+ odbywa się zgodnie z wymogami Programu Erasmus+ ustalonymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Warszawie na dany rok akademicki.
2. Wyjazdy w ramach STA mogą odbywać się wyłącznie do uczelni partnerskich, które podpisały umowy
międzyinstytucjonalne z uwzględnieniem uzgodnionych w tych umowach miejsc i dyscyplin naukowych.
Uczelnia wysyłająca i przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa WyŜszego (ECHE).
Aktualny wykaz uczelni partnerskich dotyczący wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia
zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ znajduje się na stronie internetowej uczelni:
www.pwsz.com.pl/erasmus-plus.
3. Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Staff mobility for
teaching. Mobility agreement), który określa zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.
4. Kwalifikacja nauczycieli akademickich prowadzona jest przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną,
w skład której wchodzą: Prorektor (przewodniczący) oraz Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
(sekretarz).
5. Kandydat składa w biurze Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ (Wałbrzych, ul. Zamkowa 4,
pokój 305) w terminie do dnia 31 października 2015 r. następujące dokumenty:
• Formularz zgłoszeniowy na wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016,
• Indywidualny program nauczania, który ze strony instytutu zatwierdza Dyrektor Instytutu.
Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej: www.pwsz.com.pl/erasmus-plus/formularze lub
u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.
6. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy nauczycieli akademickich spełniających w równym stopniu
kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeŜdŜające po raz pierwszy.
7. Decyzję o wyborze kandydata na wyjazd podejmuje Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna do dnia 6 listopada 2015 r. O wyniku kwalifikacji kandydat jest informowany indywidualnie na wskazany w formularzu
zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.
8. Nauczyciel akademicki ma prawo odwołania się od decyzji Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej. Odwołanie składa się do Rektora za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w terminie
14 dni od daty powiadomienia o wynikach procedury kwalifikacyjnej.
9. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie
pomiędzy 1 września 2015 r. a 30 września 2016 r.
10. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej
8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.
11. Pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu STA powinien trwać od 2 do 5 dni roboczych, nie
licząc czasu podróŜy.
12. Z nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa. Przekazanie wsparcia finansowego nauczycielowi akademickiemu moŜe nastąpić tylko
pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy.
13. Wyjazd finansowany z programu Erasmus+ jest realizowany zgodnie z procedurą wyjazdów zagranicznych obowiązującą w uczelni.
PowyŜsze zasady stanowią załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 12/2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad
rekrutacji studentów oraz kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w Państwowej WyŜszej
Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2015/2016.

