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Zasady rekrutacji i kwalifikacji pracowników Wyższej Szkoły
Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu
Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016
1. Pracownik Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi (WSSM)
zainteresowany wyjazdem stypendialnym dofinansowanym z funduszy UE w ramach
programu Erasmus+ musi spełnić następujące kryteria:
 musi posiadać obywatelstwo kraju uprawnionego do uczestnictwa
w Programie Erasmus+ lub posiadanie oficjalnego statusu uchodźcy albo
prawo stałego pobytu na terytorium Polski;
 musi posiadać status pracownika naukowo-dydaktycznego WSSM lub
w przypadku wyjazdów szkoleniowych – status pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o pracę.
2. Rekrutacja kadry dydaktycznej na wyjazd do uczelni partnerskich WSSM celem
prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ przeprowadzona
zostanie w okresach: od 1 do 30 września 2014 r. w roku akademickim 2014/2015
oraz od 1 do 30 września 2015 r. w roku akademickim 2015/2016. W przypadku
miejsc wolnych WSSM dopuszcza możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej
w trakcie roku akademickiego 2014/2015 i 2015/2016.
3. Liczbę wyjazdów przypadających na dany okres określa podpisana przez WSSM
umowa finansowa z Narodową Agencją i publikowana jest na stronie internetowej
uczelni. Na lata 2014-2016, do realizacji planowanych jest 14 wyjazdów
stypendialnych.
4. O kwalifikacji na wyjazd stypendialny pracownika WSSM w ramach programu
Erasmus+ decydują:
 kompetencje językowe;
 doświadczenie dydaktyczne i zawodowe, dorobek naukowy;
 ilość wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (pracownicy, którzy wyjeżdżają
1 raz traktowani są priorytetowo);
 forma zatrudnienia w WSSM (priorytet dla pracowników pierwszo etatowych
lub w pełnym wymiarze czasu pracy);
 w przypadku wyjazdów pracowników naukowo – dydaktycznych, zgodność
zainteresowań badawczych z obszarami badawczymi uczelni partnerskiej;
 kolejność zgłoszeń.
5. Pracownik WSSM we własnym zakresie lub za pośrednictwem Biura Współpracy
z Zagranicą WSSM nawiązuje kontakt z uczelnią partnerską w celu uzyskania wstępnej
akceptacji jego wizyty w uczelni partnerskiej. Wykaz uczelni partnerskich, z którymi
WSSM w Łodzi posiada aktualne umowy bilateralne znajduje się na stronie
internetowej:http://www.wssm.edu.pl/Lista_uczelni_partnerskich.php.
6. Po wstępnym ustaleniu z uczelnią partnerską terminu wyjazdu i tematyki zajęć,
pracownik WSSM zobowiązany jest do pisemnego złożenia wniosku skierowanego do
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zgody na wyjazd stypendialny z podaniem nazwy uczelni partnerskiej oraz wstępnego
terminu wyjazdu i indywidualnego planu nauczania/szkolenia. O kwalifikacji na
wyjazd w ramach programu Erasmus+ informuje kandydata Uczelniany Koordynator
Programu Erasmus+.
7. Po uzyskaniu akceptacji władz uczelni zalecane jest, aby do Biura Współpracy
z Zagranicą WSSM wpłynęło oficjalne zaproszenie ze strony uczelni partnerskiej
potwierdzające fakt planowanego wyjazdu.
8. Pobyt pracownika WSSM w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony
w okresie jednego roku akademickiego. Standardowa długość pobytu nauczyciela
akademickiego w uczelni partnerskiej to pięć dni, dopuszcza się pobyt krótszy,
podczas którego nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co
najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.
9. Warunkiem wyjazdu do uczelni partnerskiej jest dostarczenie do BWZ-u (najpóźniej
na 2 tygodnie przed wyjazdem) uzgodnionego pomiędzy stronami Indywidualnego
Planu Nauczania/Szkolenia (dokument dostępny na stronie internetowej
http://www.wssm.edu.pl/program_erasmus.php) oraz podpisanie umowy finansowej
pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+.
10. Po powrocie z wyjazdu stypendialnego pracownik WSSM zobowiązany jest do
wypełnienia ankiety stypendysty programu Erasmus+ przez system on-line wskazany
przez WSSM (on-line EU survey)
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