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Regulamin rekrutacji na wyjazdy nauczycieli akademickich
Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej (EWST)

w ramach programu Erasmus* w roku akademickim2019/ż020

§ l.
Ilekroó w regulaminie jest mowa o:

1) Programię * oznacza to program Erasmusł,
2) Wnioskodaway - oznacza to nauczyciela akadęmickiego starającęgo się o udział w Programie,

3) Beneficjencie - oznaaza to nauczycięla akademickiego wyjeżdżającego na zagraniozną
uczelnię pańnęr§ką w ramach Programu,

4) Stypendium * oznaaza to wsparcie finansowe prryznanę nawyjazd w celu prowadzenia zajęó
dydaktycznych w ramach Programu,

5) Home Institution - oznaczato Uczelnianego Koordynatora Programu,
6) Host Institution - oznacza to odpowiednią osobę z zagranicznej uczelni,

§2,
l. Głównym celem wyjazdów kadry akademickiej w ramach Programu jest przeprowadzenie zajęó

dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej (zgodnie z|istą uczelni partnerskich, zktorymi
zostaĘ podpisane umowy bilateralne o wymianie kadry akademickiej).

2, Beneficjent otrzymuje wsparcie w cęlu zręalizowania wyjazdu o charaktęrze dydaktycznym.
3. Minimalny wymiar przeprowadzonych zajęó to 8 godzin dydaktycznych na tydzień.
4. Łączny czas trwania okresu mobilności nie moze przehoczyó dwóch miesięcy oraz nię może byÓ

krótszy niż dwa następujące po sobie dni.
§ 3.

l, Ptzyznawanie wnioskodawcom s§pendium w ramach Programu odbywa się na podstawie ocęny

,,porozumienia o programie nauczania" (Staff Mobility for Teaching. Mobility Agreement), której

dokonuj e Komisj a Kwalifi kacyjna,
2. Osoby zainteresowane udziałem w Programie są zobowiązane dożyó u Uczelnianego

Koordynatora Programu Erasmus* zatwięrdzone pruęz ins§ńucję przyjmującą,,Porozumienie o

programie nauQzania". Zg}oszenia przyjmowanę są na bieżąco, jednak w okresie do 31 marca

2020 roku rozpatrywany będzie tylko 1 wskazany przez Wnioskodawcę wniosek.
3. Komisja Kwalifikacyjna, na podstawie analizy danych zawartych w podpisanych

,,Porozumieniach o programie nauczalia", podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium na

wyjazd.
4. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przyznanych Uczelni na realizację

mobilności, Wnioskodawcy umieszczani są na liście rezerwowej i uzyskują możliwośó wyjazdu
pod warunkiem uzyskania przez EWST dodatkowych funduszy w ramach kolejnych redystrybucji
środków przez Narodową Agencję Programu. O kolejności miejsc na liście rezerwowej decyduje
punktacja uzyskana na podstawie krytęriów, o których mowa w § 4,

§4.
l. Decyzję o przyznaniu stypendium na wyjazd podejmuje Komisja Kwalifikacyjna, w skład któĘ

wchodzi Rektor, Kanclerz, Dziekan or az U częlniany Koordynator Pro gramu.

2. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej niezależnie oceniają złożony przezWnioskodawcę wniosęk
o przyznanie stypendium, stosując pięciostopniową skalę punktacyjną (1-5 pkt.).

3, Wniosęk jest oceniany pod kątem zakJadanych cęlów i ręzultatów mobilności w kontekścię
rozrvoju kompetencji potrzebnych do wykonyvania pracy narzeczEWST. Zaprior5Ąetowe uznaje

się działania rwiązane z opracowaniem nowych materiałów dydaktycznych, rozszęrzęliem
współpracy pomiędzy partnerskimi uczelniami oruzpruygotowaniem wspólnych projektów,

4, Wnioskodawca, który nie otrzymał wcześniej sfypendium, otrzyma dodatkowę punkty.

5. Wnioskodawca, który realizuje pierwszą mobilnośó w bieżącym roku akademickim, ottzyma
dodatkowę punkty.



Załqcznikdo zarzqdzenia nr 3/10/20l9 * Regulamin rel<łutacji nawyjazdy nauczycieli akademickich Ewangelikalnej Wyższej

Szkoły Teologicznej w ramach programu Erasmusł w roku ąkademickim 2019/2020

6. Przed rczpoczęaięm ocęny Komisja ustali szczegółowe kryteria przyznawania określonej liczby
punktów w ramach kategorii wskazanych w ust. 3 i4.

7. W razie gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów, Rektor podejmie decyzję o kolejności
na liścię rankingowej.

8. Komisja ogłasza decyzję o ptzyznaniu stypendium w terminie 14 dni roboczych od dnia
wpĘnięcia wniosku, a w przypadku wyjazdów z listy rezerwowej w terminię 14 dni roboczych od

wpłynięcia na konto Uczęlni dodatkowych środków przyznanych przez Narodową Agencję
Programu,

9. Wnioskodawcy przysługuje prawo do pisemnego odwołania od decyzji Komisji w terminię 7 dni
od ogłoszenia decyzji, Komisja rozpatrzy odwołanię w terminie 7 dni od momentu jej otrzymania,

§5.
1. Beneficjenci Programu zakwalifikowani do wyjazdu w cęlu prowadzenia zajęć dydaktycznych

zob ow iązani są do wypełnienia następuj ących formalnoś ci :

a) Z wypełnionym formularzem naleĘ rwroció się osobiścię do Kanclerza EWST na minimum
2 Ęgodnie przed vłyjazdęm cęlem podpisania umowy między EWST a Beneficjentem, która
określa dokładną długość pobytu, wysokość ptzyznanęgo stypendium,liczbę zaplanowanych
godzin dydaktycznych i pozostałe warunki. Umowę w imieniu EWST podpisuje Kanclęrz.

b) Wszęlkie sprawy doĘczące podroży, tj. rezerwacji i zakupienia biletu oraz zakvłaterowania

leżą w gestii Benefi cj enta.
c) Po powrocie ze stypendium stypendysta zobowiązany będzie do Indywidualnego Raportu

Uczestnika w systemie on-line,
d) Mobilność zostanię uzflana ptzęz EWST na podstawie informacji zawarĘch przęz

Beneficjenta w Arkuszu Sprawozdania Rocznego Nauczyciela Akademickiego. Arkusze te są

częścią Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Ksźałcenia i stanowią podstawę do

oceny okresowej pracowników.
§6.

Rozliczenie pobYu polega na przedstawieniu Koordynatorowi Uczelnianęmu Programu
dokumęntu z odpowiednim podpisem i pieczęcią z uczelni zagranicznej potwierdzającego wizylę
pracownika, zawierającego dokładne dał pobytu otaz liczbę przeprowadzonych godzin
dydaktycznych.

§7.
1. EWST jest zobowiązane przekazaó Beneficjentowi kwotę sĘpendium przed planowanym

wyjazdem, w terminach określonych w umowię. Możliwę jest przelanie kwoty s§pendium na

konto bankowę, W celu znniej szęnia kosztów przelewów, Beneficjent powinien zńożyć konto
walutowe, w walucie Euro, w Ęm samym banku co EWST, tj. w PKO BP S.A

2. Stypendium służy do pokrycia dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem
i pobytem Beneficjenta w kraju instytucji partnerskiej,


