Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy zagraniczne (5TA)

w ramach Programu ERASMUS+
na rok akademicki 2018-2019

A.

Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna

1) RekrutacjQ na wyjazdy pracownik6w w ramach Programu Erasmus+ przeprowadza Komisja
Wydzialowa, w sklad kt6rej wchodza:
- Prodziekan ds. Studi6w Stacjonarnych - prof. UAM dr hab. Andrzej Macias
- Koordynator Wydzialowy Programu Erasmus + - dr lwona Markuszewska
- Administrator Wydzialowy Programu Erasmus + - mgr Joanna Siwiec
2) Zadania Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej:
- zapoznanie siq ze zgloszeniami pracownik6w naukowo-dydaktycznych
- dokonanie wyboru pracownik6w na ukowo-dydaktycznych wg przyjqtych kryte116w
- sporzqdzenie listy pracownik6w naukowo-dydaktycznych zakwa lifikowanych do wyjazdu
- sporzqdzenie listy rezerwowej

- przeslanie protokolu posiedzenia Komisji do Dzialu Wsp6lpracy zZagranicE.

B.

Procedurarekrutacji

Mobility ABreement- Staff Mobility for
pracownik6w
naukowo-dydaktycznych bezpoirednio u Administratora
Teaching) przez
Wydzialowego (mgr Joanna Siwiec, pok. 010C): 27.09.2018. Zgloszenia dostarczone po tym terminie
nie bqdA brane pod uwagq, chyba,2e bqdq do dyspozycji wolne granty
2) Posiedzenie Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej: 28.09.2018
3) ogloszenie wynik6w do dnia 05.10.2018
4) Rezygnacja z udzialu w Programie przez osoby zakwalifikowane musi byi zloiona w formie
pisemnej u Administratora Wydzialowego, do 15.11..2018. W sytuacji rezygnacji z realizacji grantu lub
niezloZenia w terminie wymaganych do reallzacji grantu dokument6w srant przechodzi na osobe 2
1) Termin skladania aplikacji (formularz zgloszenia oraz

listv rezerwowei.
5) Odwolanie od decyzji Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej do dziekana WNGiG,
prof. UAM dr hab. Leszka Kasprzaka, naleiy zloiyi u Administratora Wydzialowego Erasmus+ do dnia
08.10.2018.

C.

xryteria rekrutacri

1) pierwszeistwo wyjazdu maja:

- pracownicy na ukowo-dydaktyczni, kt6rzy do tej pory nie realizowali grantu STA,
- pracownicy naukowo-dydaktyczni, kt6rzy prowadzq zajqcia w ramach wydzialowej oferty AMU-PlE,
- pracownicy naukowo-dydaktyczni zaangaiowani w realizacjq Programu ERASMUS+ na WNGiG
(osoby koordynujace sprawy organizacyjno-merytoryczne programu ERASMUS+, osoby realizujqce
projekty w ramach programu ERASMUS+),
- pracownicy naukowo-dydaktyczni, zatrudnieni w pelnym wymiarze godzin,
2) koniecznoSi wainej na dany rok akademicki umowy instytucjonalnej na wyjazd w ramach STA
3) lndywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement, Staff Mobility for Teaching)
4) zaleca siq, aby w ciqgu danego roku akademlckiego jeden pracownik wykorzystal jeden grant STA.
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