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Zasady kwalifikacii pracownika (nauczyciela akademickiego) do wyjazdu za granicę do
uczelni partnerskiej w celu odbycia szkolenia lub przeprowadzenia zajęó dydaktycznych w
ramach Programu Erasmus*, obowiązujące w PWSZ w Tamowie

Komisja rekrutacyjna kwalifikuje pracownika (nauczyciela akademickiego) do wyjazdu.
W skład komisji wchodzą trzy osoby: Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju. uczelniany
koordynator Erasmus+ dla KA 107. koordynator zakładowy lub dyrektor właściwego Instytutu
lub kierownik danej jednostki uczelnianej, w której zatrudniony jest pracownik. Kńdy
kandydat, starający się o wyjazd za granicę do kraju partnerskiego w celu odbycia szkolenia
lub przeprowadzęnia zajęć dy daktycznych, podlega następującym kryteriom konkursu:
1. ocena pracy pracownika na podstawie formularza oceny pracownika oraz opinii
przełożonego pracomika w przypadku pracowników pełniących fuŃcje w uczelni,
ż. znĄomość języka, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej,
3. ustne przedstawienie argumentów przemawiających za motywacją do wyjazdu,
4. brak lub nieznaczne doświadczenie związane z udziałem w akcjach w ramach Programu
Erasmus*,
5. jakość przedstawionego planu wykładów / planu szkolenia,
6. orzeczęnie o niepełnosprawności.

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przezdwie lub więcej osób odbędzie się druga
część koŃursu, Kandydaci zostaną poproszeni o przygotowanie listu motywacyjnego
(pisemnego przedstawienia argumentów przemawiających za motywacją do wyjazdu),
zaświadczenie o majomości języka obcego i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
przed komisją. Kornisja pisemnie poda argumenty przemawiające za wyborem odpowiedniego
kandydata i poda je do wiadomości zainteresowanych kandydatów.

Ostatnim etapem zakwalifikowania się kandydata jest akceptacja kandydata w uczelni
partnerskiej.

Najwyzsza ilośó punktów uzyskana za podane wyżęj kryteria jest warunkiem zakwalifikowania
się kandydata do wyjazdu do uczelni partnerskiej w celu odbycia szkolenia lub
przeprowad zenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus*.

NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA:

1. PuŃty za ocenę Nauczyciela Akademickiego w PWSZ w Tarnowie (za okres dwóch lat
poptzędzaiących mobilność) od 01,10.2016 do 15.06.2018

Ocena przełożonego nauczyciela
akademickieeo

Ocena pracownika
administracyineso

Oceny przeciętna wysoka bardzo
wysoka

przeciętna wysoka bardzo
wvsoka

Uzyskane
pkt

1 2 J 1 2 J

Razem pkt

2. puŃty uzyskane zaznaiomośó ięzyka obcego
Ocena poziomu znajomości języka obcego od kierownika działu
współpracy zzagranicą

Oceny Bż B2+ C1



3. punkty uzyskane za motywacię
niska motywacia średnia motywacia wysoka motywacia

uzyskane pkt 0 1 2

Wyjaśnienie / Uwagi

Uzyskane pkt 1 2 )

KANDYDAT uzyskał: _ pkt
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4. PuŃty dla kandvdatów staraiących się o wyiazd na studia zagraniczne pierwszy raz
kandydat dwa lub
więcej ruzy brał
udział w akcjach
Programu Erasmus*

kandydat tylko raz
brńudziń w akcjach
Programu Erasmus*

kandydat nie brał
udziału w akcjach
Programu Erasmus*

uzyskanę pkt 0 1 ż

5. PuŃty uzyskane za akość przedstawionego planu wykładów / planu szkolenia
Ocena określająca jakość przedstawionego planu wykładów i planu
szkolenia

Oceny przeciętna wysoka batdzo wysoka
uzyskane pkt 1 2 a

J

6. puŃtv dla kandydatów zorzeczeniem o niepełnosprawności
brak orzeczenia orzęczęnie (dokument

potwierdzający
niepełnosprawność)

uzyskane pkt 0 5


