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w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału

pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie oraz uczelni partnerskich
w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA107 - edycja 2020

Zgodnte z art. 12 ust. I, 2 i 5 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącego

Załączntk do Uchwały nr 761201812019 Senatu AIKz dnia 30 września 2079 r., zarządzam, co

następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin udziału pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie oraz

uczelni partnerskich w programie Erasmusł Szkolnictwo Wyższe Akcja KAl07 - edycja2020

stan o wi ący załąc znik do nini ej sz e go zar ządzęnia.

§2

Regulamin udzińuw Regulamin udziału pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie oraz

uczelni partnerskich w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyzsze Akcja KA107, wprowadzony

Zarządzenlem Rektora m 61201912020 z dnia 14 październlka 2019 r. obowiązuje w ramach

realizaĘt wyjazdow z projektu KA107-201 9 i traci moc z dniem zakończenia tego projektu,

§3

Zarządzenie Rektora rlr 3l20l8l2019 z dnia 8 paździemlka 2018 r obowiązuje w ramach

reallzaĄi projektu KAl07-2018 i traci moc z dniem zil<ończęnia tego projektu.

§4

Zarządzente wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia, obowiązuje w ramachrealizaĄt projektu

KAI07-2020 i straci moc z dniem zakończęnia tego projektu.
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Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ

Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie

ZŃącznik

Regulamin udziałupracowników Akademii Ignatianum w Krakowię oIazuczelni partnerskich
w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA107 - edycja2020

Kraków, 5 stycznia\)Zl r,
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Regulamin
udziału pracowników Akademii lgnatianum w Krakowie oraz uczelni partnerskich

w programie Erasmus* Szkolnictwo Wyższe Akcja KA107 - edycja 2020

1. W Programie Erasmusł Szkolnictwo Wyzsze - Akcja KA107 (dalej: projekt),

prowadzonym w Akademii Ignatianum w Krakowie mogą wziąć udziń zatrudnieni na

umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną pracownicy Akademii Ignatianum

w Krakowie (w tym nauczycielę akademiccy, pracownicy administracyjni), zwani dalej

,,Pracownikiem" lub ,,Pracownikami", a takżę pracownicy uczelni partnerskiej, w celu
prowadzenia zajęć dydaktycznych l zajęó dydaktycznych poŁączonych ze szkoleniem -

,,Staff Mobility for Teaching Assignmenls" (dalej: STA), lub w celach szkoleniowych -

,,Stąff Mobility for Training" (dalej : STT).

Wyjazdy Pracowników w ramach Programu mogą byó realizowane tylko w okresie
obowiązywania proj ektu z uczęInią partnerską.

Informacje dotyczące zasad i wysokości finansowania oraz zasad realtzacjt wyjazdow
w ramach danego projektu, są aktualizowane coTocznle przęz Fundację Rozwoju Systemu

Edukacji (FRSE) - Narodową Agencję Programu Erasmusł zwaną dalej ,,NA" i znajdują

się na stronie www.erasmusplus.org.pl.

Uczelnie parlnerskie określają szczegołowe zasady realizacji wyjazdow w ramach danego

projektu, biorąc pod uwagę najbardziej efektywne wykorzystanie przyznanęgo

dofinasowania, które są podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem rekrutacji

nawyjazdy,

W trakcie trwania projektu, AIK może zmięnić ustalony przed rekrutacją maks5rmalny

okres trwania mobilności i sfinansować dłuższy pobyt Pracownika w uczelni partnerskiej

(w ramach limitów wynikających z projektu) w uzasadnionej sytuacji, np. gdy jest

konieczność wykorzystania całości otrzymanego grantu z NA i nie jest to kosztem innej

mobilności.

6. Zakwalifikowanie Pracowników do wyjazdu w ramach projektu odbywa się w drodze

rekrutacji. Termin rekrutacji podawany jest do publicznej wiadomości na stronie

intemetowej Akademii Ignatianum w Krakowie.

7. Podstawą kwalifikacji Pracowników do wyjazdu jestzłożenie,w Wznaczonym terminie:

a),, Kwe sti o nariusza zgło szeniowe go prac ownik a na w y j azd zagr antczny",

b) wypełnionego formularza STA/ STT.

Zgodnte z zasadamt programu Erasmusi, tworzone są Krylteria kwalffikacyjne wniosków
na wyjazdy STA lub STT , (dalej: Kryteria), które stanowią załącznik do niniejszego

regulaminu.

Minimalny wymagany poziom znajomości języka, w którym będą prowadzone

wykłady/będzie odbywane szkolenie to 82 według Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR).

4.

5.

8.

9.
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10. O zakwalifikowaniu pracowników do udziału w Programie decyduje Komisja
Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ (dalej ,,KKE"). Każda kandydatura oceniana jest

indywidualnie, na podstawie Kryteriów, o których mowa w pkt. 8.

11.W skład KKE wchodzą: Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ w Akademii
Ignatianum w Krakowie i Instytutowi Koordynatorzy Programu Erasmusł. W obradach

Komisji możę wziąć udziil, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej,

atakże Prorektor ds. Organizacji l, Współpracy z Otoczeniem. W przypadku wzięcia
udzińu w obradach Komisji przez Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy

Międzynarodowej oraz Prorektora ds. Organizacji i Współpracy z Otoczeniem, zarówno

Pełnomocnik jak i Prorektor posiadają prawo głosu.

12. KKE w trybie określonym w pkt. 10 tworzy listę rankingową pracowników na wyjazdy

STA oraz STT. KKE może obradowaó zdalnię.

13. Pracownik informowany jest drogą mailową o wynikach rekrutacji, przy czym

powiadomienie wysyłane jest na adres wskazany kwestionariuszu, o któr5rm mowa

w pkt 7 ltt. a.

14. Z przebiegu posiedzenia KKE, zostaje sporządzony protokół. Protokół posiedzenia komisji
podpisują wszyscy członkowie KKE.

15.Zastrzega się mozliwość prowadzenia rekrutacji Pracowników w trybie ciągłym w celu

usprawnienia procedury kwalifikowania na wyjazd oraz w celu maksymalnego

wykorzystanla przyznanego dofinasowania - o takim sposobie rekrutacji decyduje

Uczelniany Koordynator Programu Erasmusf na podstawie realnego zainteresowania

Pracowników. Informacja o takiej formie rekrutacji publikowana jest na stronie

internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej Akademii Ignatianum w Krakowie

z odpowiednim wyprzedzeniem.

16. W przypadku prowadzenia rekrutacji w trybie ciągłym, o zakwalifikowaniu

wnioskodawcy decyduje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ w porozumięniu

z Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej albo Prorektorem ds.

Organizacji i Współpracy zOtoczeniem albo w porozumieniu zarówno z Pełnomocnikiem

jak i prorektorem, na podstawie Kryteriów, o których mowa w pkt. 8. Pracownik

bęzzwłocznie informowany jest drogą mailową o decyzji w przedmiocie możliwości/

braku możliwości realizowania mobilności.

17. od decyzji KKE i - w ruzię prowadzenia rekrutacji ciągłej - Uczelnianego Koordynatora

Programu Erasmusł, przysługuje odwołanie do Rektora AIK w terminie 7 dni od daty

otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. Podstawą do odwołania może byĆ

jedynie wskazanie naruszenia zasad kwalifikacji pracowników do wyjazdu.

18. Wyjazd na mobilności Pracownika orv pracownika uczelni macierzystej

zakwalifikowanego do wyjazdu jest możliwy po spełnieniu warunków:

a) dokument STA/ STT musi być podpisany przedwyjazdem przęzwszystkie 3 strony:

pracownika, uczelnię przyjmując ą oraz uczelnię macierzystą,

b) na czas wyjazdu pracownik musi mieć uregulowane kwestie swojej nieobecności na
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uczelni macierzystej zgodnie z obowiązującymi zasadaml,

c) pracownik dopełnia formalności związarrych z pozyskaniem wizy (eśli sltuacja tego

wymaga) oraz dopełnia formalności związanę z pozyskaniem wymaganych ubezpieczęń
nawyjazd,

e) najpóźniej w dniu rozpoczęcia mobilności pracownik jest zobowiązany zawrzec z AIK
umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczęnia
stypendium oraz kosztow podroży,

19. Po realizacjtwyjazdu STA/STT pracownik AIK ma obowiązek dostarczyć Uczelnianemu
Koordynatorowi Programu Erasmusi, bez zbędnej zwłoki, ,,Confirmation .for Staff
Mobility for Teaching/Training Mobility" - zaświadczenie z zagranicznej uczelni
przyjmującej potwierdzające rzeczywtsty okres pobl.tu pracownika w zagranicznej
uczelni przyjmującej, z dokładnością co do jednego dnia.

20. Obowiązkiem pracownika v,ryjeżdżającego w ramach STA/STT jest również wypełnienie
on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa oraz indywidualnego raportu opisowego.

LI.W przypadku niewypełnieniaprzez Pracownika obowiązków wynikających zpkt. 19 i 20,
pracownik jest zobowiązany zwróció całość wypłaconego stypendium. Uczelniany
Koordynator Programu Erasmus* AlK-wzywa wówczas pracownika do zwrotu
stypendium określając wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, termin jej zwrotu oraz
podając numer rachunku bankowego AIK, na który należy dokonaó zwrotu.

Załączntk
1. Kryteria kwalifikacyjne wniosków nawyjazdy STA lub STT
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Kryteria kwalifikacyjne wniosków nawyjuzdy STA lub STT
Projekt KAl07

KRYTERIUM WYTYCZNE DO OCENY PUNKTACJA
l Ocęna

formularza
STł STT

- wjakim stopniu zal<ładane cele wyjazdu i oczekiwanę rezultaty przyczyniąsię
do podniesienia kwalifi kacj i pracownika or az wpĘrtą na instytucj ę,
- w przypadku wylazdu STT ocęniany jest plan szkolęnia oraz harmonogram
pracy na każdy dzień mobilności,
- ęwęntualna dodatkowa działalność związana ze współpracą pomiędzy
uczelniami, pomiędzy którymi realizowany jest program wymiany poprzęzrlp.
przedstawienie szerszego planu działania związatego z udziałęm w Programie,
np. mobilrrość, jako część już istniejącego lub planowanego projektu,
- uzyskanie 0 pkt-ów z oaęny STA/STT jestrównoznacznę z odrzucęnięm
kandydatury nawyjazd (wyjazd nieuprawniony z powodu barku mozliwości
zręalizowania\.

0-3

ż. Wartość
dodana

- zaangażowanie w redagowaniu wniosku grantowego KAl07
- czy pracownik jest zatrudniony w jednostce, która brała udział w
przygotowywaniu wniosku grantowego KAl 07
- działalność międzynarodowa
- efekty (wańośc/ wpływ na uczestnika orazI7a uczelnię) zpoprzednich
wyjazdów w ramach Erasmus* np. na podstawie indywidualnego rapofiu
opisowego uczestnika dotyczącego poprzedniego l -ich wyjazdul-ów w ramach
orogramu lub złożoneso oświadczenia.

0-3

J. Forma
zatrudnienia

Pierwszeństwo w wyjazdach STA lub STT mają pracownicy
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

umowa o pracę l
umowa
cr,lvilnoorawna

0

4. Staz pracy Kandydatury pracowników młodszych stażem traktowane są
priorytetowo.
W przypadku pracowników akadęmickich stażpraay dotyczy
całej historii zatrudnienia w sektorzę szkolnictwa wyzszego.
W przypadku pracowników administracyjnych staz pracy
dotyczy zatrudnięnia w uczęlni macierzystei.

do 10 lat 2

11 do 20 lat l
pov,ryżej 20lat 0

5. Wyjazd STT
pracownik
administracvinv

Pierwszęństwo w wyjazdach w celach szkoleniowych mają pracownicy
administracyjni.

2

6. Wyjazd
koordynatora

Kandydatury pracowników BWM, Koordynatorów Programu Erasmus*,
Pęłnomocnika Rektora ds. wspóĘracy międzynarodowej traktowane są
priorytetowo. W przypadku łączeniaprzez jedną osobę ww. funkcji przypisuje
się punktację jednorazowo. Punktacja przyznawanajest na podstawie
faktycznego zaangażowaniaw działaniabiura odpowiedzialnego zarealizacjęl
koordynacię oroięktu.

0-2

1. Ilość wyjazdów
w ramach
programu
Erasmus*

Pięrwszeństwo w wyjazdach STA lub STT mają pracownicy
ubiegający się o wyjazd po raz pierwszy.

po raz
pięrwszy

2

oo raz drusi l
po raz trzeci i
więcęi

0

8. Język roboczy Kandydatury pracowników, którzy deklaruj ą prowadzenie
wykładóW odbywanie szkolęnia w języku obcym traktowane
są prioMetowo.

ięzyk obcy l
język ojczys§ 0

9. Datazłożenia
dokumęntów
rekrutacyjnych

W przypadku dużej liczby zgłoszeinawyjazdy STA lub STT i uzyskania te.j samej ilości
punktów w procesie kwalifikacyjnym, o kwalifikacji do wyjazdu decydować będzie, oproez
kryteriów wskazanych powyzej, data ńożęnia kompletu wymaganych dokumentów
rekrutacyinych.


