Załqcznik do zarzqdzenia nr 2/10/2019 - Regulamin rekrutacji na wyjazdy szkoleniowe pracowników Ewangelikalnej
Wyższej Szkoły Teologicznej w ramach programu Erasmus* w roku akademickim 20 I 9/2020

Regulamin rekrutacji na wyjazdy szkoleniowe pracowników
Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznel @WST)
w ramach programu Erasmus* w roku akademickim201912020
§

1,

Ilekroó w regulaminie jest mowa o:
1) Programię - oznaczato program Erasmus*,
2) Wnioskodaway - oznacza to pracownika starającego się o udział w Programie,

3)

4)
5)
6)
7)

1,

2.
3.

Beneficjencię - oznacza to ptaaownika EWST wyjeżdżającęgona zagraniazną uczęlnię
partnerską w ramach Programu,
Stypendium - Qznacza to wsparcie finansowe przyznanę nawyjazd w cęlu odbycia szkolenia

w ramach Programu,
Homę Institution * oznaaza to Uczęlnianego Koordynatora Programu,
Host Institution - ozflacza to odpowiednią osobę z zagranicznej uczelni,
Uczelni - oznacza to Ewangelikalną WyższąSzkołę Teologiczną (EWST).

§2.
Głównym cęlęm wyjazdów szkoleniowych pracowników Uczęlni w ramach Programu jest
doskonalęnie umiejętności i kwalifikacji pracowników Uczelni, w szczególności poprzez udział
w szkolęniach podnoszących kwalifikacje związane z charaktęrem pracy w Uczelni,
w zagranicznej ins§Ąucji partnerskiej lub udział w programach i projektach poprawiających jakość
kształcenia w uczelni macierzystej.
Beneficjent otrzymuje wsparcie w celu zręalizowaniawyjazdu o charakterze szkoleniowym.
Łączny czas trwania okręsu mobilnościnie moze przekroczyć dwóch miesięcy oraz nie moze być
krótszy niż dwa następujące po sobie dni

§3,
O wyjazd w ramach Programu mogą starać się pracownicy Uczelni zatrudnięni minimum
podstawie umowy o pracę lub umowy cyłvilno-prawnej,

1.

2.
3.

4.

rok na

§4,

Przyznawanie wnioskodawcom stypendium w ramach Programu odbyłva się na podstawie ocęny
,,Porozumienia o programie szkolenia" (Staff Mobility for Training. Mobility Agreement), której
dokonuj e Komisj a Kwalifikacyjna.
Uczelnianego
Programie są zobowiązane ńoĘć
Osoby zainteresowane udziałem
Koordynatora Programu Erasmus* zatwierdzonę przęz ins§rtucję przyjmującą,,Porozumienie o
programie szkolęnia". Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco, jednak w tęrminie do 31 marca
2020 roku rozpatrywany będzie tylko 1 wskazany przezWnioskodawcę wniosęk.
Komisja, na podstawie analizy danych zawatfich w podpisanych ,,Porozumieniach o programie
szkolenia", podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium na wyjazd.
W przypadku wyczerpania się środków finansowych ptryznanych Uczęlni na realizację
mobilności,Wnioskodawcy umieszczani są na liście rezerwowej i uzyskują możliwośówyjazdu
pod warunkiem uzyskaniaprzez EWST dodatkowych funduszy w ramach kolejnych redystrybucji
środków przez Narodową Agencję Programu. O kolejnościmiejsc na liścięrezerwowej decyduje
punktacja uzyskana na podstawie kryteriów, o których mowa w § 5.

u

w

§5,

1.

l

O wynikach konkursu rczstrzyga Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzi

Rektor,

Kancletz, Dziekan oraz U czelniany Koordynator Programu,
2.

Członkowie Komisji nięzależnię oceniają złożonyprzez Wnioskodawcę wniosek o przyznanie
grantu, stosując pięciostopniową skalę punktacyj ną ( 1 -5 ).
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3,

4.
5.
6.
7

,

8.

9.

Erąsmusł w roku akademickim 20l9/2020

Wniosek ocęniany jęst pod kątem zaHadanych celów i rezultatów mobilności w kontękścię
rozwoju kompetencji potrzebnych do wykon},wania pracy na rzęcz EWST . Za priorytetowe uznaje
się działania związane z nabyciem umiejętności i doświadczeńmogąaychprzyczynić się do
rozwoju Uczęlni,
Wnioskodawca, który nie otrzymał wczęśnięjsĘpendium, otrzyma dodatkowę punkty.
Wnioskodawca, który realizuje pierwszą mobilnośćw bieżącym roku akadęmickim, otrzyma
dodatkowe punkty
Dodatkowe punkty zostaną przyznanę także pracownikom Uczelni zatrudnionym na podstawie
umowy o pracę.
Przed rozpoczęciem ocęny Komisja ustali szczegółowe kr}teria przyznawania określonejliczby
punktów w ramach kategorii wskazanych w ust. 3, 4 i 5.
W razie gdy wnioski otrzymajątaką samą liczbę punktów, Ręktor podejmie decyzję o kolejności
pt

ry znaw ania stypend ium.

Komisja ogłasza decyzję o przyznaniu stypendium w tęrminię 14 dni roboczych od dnia
wpĘnięcia wniosku, a w przypadku wyjazdów z listy rezerwowej w terminię 14 dni roboczych od
wpĘnięcia na konto Uczelni dodatkowych środków przyznanych przez Narodową Agencję
Programu.

10. Wnioskodawcy przysługuje prawo do pisemnego odwołania od decyzji Komisji w tęrminie 7 dni
od ogłoszenia decyzji. Komisja rozpattzy odwołanie w terminię 7 dni od momentu jej otrzymania.

§6.

1. Beneficjenci Programu zakwalifikowani do wyjazdu zobowiązani są do

wypełnienia

następuj ących formalności :

a) Z
b)

c)
d)

wypełnionym formularzęm ,,Porozumienia o programie szkolenia" należy avróció się
osobiściedo Kanclerza EWST na minimum 2 tygodnie ptzed wyjazdem celem podpisania
umowy między EWST a Beneficjentem, która określa dokładną długośópobytu, wysokośó
przyznanego stypendium i pozostałe warunki. Umowę w imieniu EWST podpisuje Kanclęrz.
Wszelkie sprawy dotyczące podróży i pobytu w kraju, do którego wyjeżdża Beneficjent, tj.
rezerwacji i zakupienia biletu, formalności zvliązane z pobytem Beneficjanta w kraju
przyjmującym, ubezpieczenia zdrowotnego i dodatkowęgo oraz zakwaterowaniależą w gęstii
Beneficjenta,
Po powrocie ze stypendium stypendysta zobowiązany będzie do wypełnienia Indyvidualnego
Raportu Uczęstnika w systemie on-line oraz sprawozdania z wyjazdu, które zawięra
informacje o zdobytej wiedzy i umiejętnościaęh oraz ich przydatności w pracy w EWST.
Mobilnośó zostanie :uznana przezKanclerza EWST na podstawie informacji zawaĘch ptzez
Beneficjenta w sprawozdaniu z wyjazdu. Formą uznania może byó:
o umożliwienie Benęficjentowi podzielenia się zdobytą wiedzą
. umozliwienię Beneficjentowi przeprowadzenia wewnętrznego szkolęnia innych
pracowników
. uwzględnienię mobilności w okresowej ocenię pracy,

§7,
Rozliczęnie pobytu polega na przedstawieniu Koordynatorowi Uczęlnianemu Programu następujących
dokumęntów pisemnego zaświadczęnia z uczę|ni zagranicznej, potwierdzającego wizytę pracownika i
ztęalizowanie celu wyjazdu oraz zawięrającego dokładne daty pobytu.

l.

§8.

EWST jest zobowiązane przekazaó Beneficjentowi kwotę stypendium przed planowanym

wyjazdem. W przypadku przelewu na konto bankowe, w celu zmniejszenia kosźów przelewów,
Beneficjent powinien załoĘó konto walutowe, w walucię Euro, w tym samym banku co EWST,
tj. w PKO BP S.A.
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2.

§typendium służydo pokrycia dodatkowych, a nie pełnych kosztów rvliązanych
i pobYem Benefiojenta w kaju ins§rtucji partnerskiej.

z wyjazdęm

