
Załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji Programu Erasmus+ w Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkole Wyższej 

 

 

Zasady kwalifikacji pracowników do wyjazdów w Programie Erasmus+. 

 

1. Kandydat do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ (zwanego dalej Programem) musi 

być pracownikiem Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (zwanej dalej CM lub 

Uczelnią). 

2. Podstawą zatrudnienia pracownika musi być umowa o pracę. 

3. Celem wyjazdu pracownika może być: 

a. wyjazd typu STA – prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej, 

b. wyjazd typu STT – udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem 

pracy wykonywanej na Uczelni.  

4. Podstawą kwalifikacji pracownika do wyjazdu jest ocena „Porozumienia o programie 

nauczania” („Mobility Agreement. Staff Mobility for Teaching”) – w przypadku wyjazdu 

typu STA, lub ocena „Porozumienia o programie szkolenia” („Mobility Agreement. Staff 

Mobility for Training”) – w przypadku wyjazdu typu STT, które są uzgodnione z 

uczelnią/instytucją przyjmującą oraz kompetencje językowe (poziom znajomości języka 

obcego, który będzie językiem roboczym podczas wyjazdu). 

5. „Porozumienie o programie nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość 

programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. 

„Porozumienie o programie szkolenia” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty 

realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. 

6. Dokumenty „Porozumienie o programie nauczania” oraz „Porozumienie o programie 

szkolenia” dostępne są na stronie www Uczelni oraz u Koordynatora Erasmus+. 

7. Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki zobowiązany jest do 

przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni 

przyjmującej w przypadku wyjazdu trwającego do 5 dni. W przypadku wyjazdu dłuższego 

liczba godzin dydaktycznych do zrealizowania jest proporcjonalnie wydłużana. 

8. Zaleca się, żeby wyjazdy typu STA i STT nie trwały krócej niż 2 dni robocze i nie dłużej 

niż 5 dni roboczych. 

9. Warunkiem koniecznym udziału w programie jest ustalenie zastępstw na Uczelni na czas 

wyjazdu przez pracownika oraz pisemna zgoda przełożonego. 

10. Kandydatury pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy oraz zgłoszenia 

kadry młodszej stażem traktowane są priorytetowo. 

12. Wyjazdy pracowników CM muszą być rozpoczęte i zakończone w tym samym roku 

akademickim. 

13. Pracownik chcący wziąć udział w programie składa: 

Kwestionariusz na wyjazd zagraniczny oraz „Porozumienie o programie nauczania” lub 

„Porozumienie o programie szkolenia” Koordynatorowi Erasmus+ do 30 września danego 

roku akademickiego. 

14. O zakwalifikowaniu do wyjazdu w programie decyduje  Uczelniana Komisja 

Kwalifikacyjna na podstawie oceny „Porozumienia o programie nauczania” lub 

„Porozumienia o programie szkolenia”  , poziom znajomości języka obcego oraz powyższe 

kryteria i wysokość środków przyznanych Uczelni w ramach obowiązującej umowy z NA. 

15. Pracownik zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu do wyjazdu w programie przez 

Koordynatora drogą mailową. 

19. W kwestiach nie objętych niniejszymi zasadami decyzję ostateczną podejmować będzie 

Rektor CM. 



 

 

 


