
W związku z podpisanymi porozumieniami pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a uczelniami wyższymi w krajach partnerskich Programu Erasmus+   
Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS informuje, że prowadzona jest 

 

rekrutacja pracowników UMCS na tygodniowe wyjazdy do uczelni partnerskich 
w roku 2017/18 

NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW UMCS W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH LUB W CELACH SZKOLENIOWYCH W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+  
MIEDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z KRAJAMI PARTNERSKIMI PROGRAMU (ERASMUS+  KA107)  

 
Warunki dla kandydatów:   

1. Kandydat musi być pracownikiem UMCS zatrudnionym na umowę o pracę, 
2. Wyjazd powinien być powiązany z zakresem pracy etatowej pracownika lub pełnieniem funkcji na UMCS, 
3. Kandydat musi spełniać wymagania dotyczące odpowiedniej znajomości języka obcego, 
4. Pobyt za granicą musi trwać przez okres 5 dni roboczych, nieprzerwany przez dni świąteczne lub dni wolne od pracy. 
Pracownicy przebywający na urlopie, w szczególności naukowym, zdrowotnym, macierzyńskim/tacierzyńskim w okresie, w którym chcieliby wyjechać w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych nie będą kwalifikowani lub kierowani na wyjazd. 

Prosimy o składanie zgłoszeń na formularzu wniosku (w załączeniu) w Biurze ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS  (DS. GRZES, ul. Langiewicza 24, pok. 12) 
lub o przesłanie skanu podpisanego wniosku na adres e-mail: ryszard.straszynski@umcs.pl  w terminie do dn.  08.12.2017 r.    
 
Finansowanie wyjazdu z kosztów Programu Erasmus+ KA107 jest ryczałtowe i obejmuje: 
- wsparcie indywidualne w wys. 160 euro dziennie na 5 dni pobytu + 2 dni w podróży (obejmuje m.in. pokrycie wyżywienia, hotelu, ubezpieczenia medycznego, dojazdów)  
- zryczałtowane dofinansowanie na koszty podróży tam i z powrotem w wysokości uzależnionej od odległości mierzonej wg. kalkulatora odległości UE (€275 kraje 
europejskie; € 820 (USA), €1100 (Brazylia, Tajwan).   
 
Kwalifikacji kandydatów dokona komisja powołana przez Prorektor ds. kształcenia na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów. O wynikach kandydaci zostaną 
powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. 
 
Po zakwalifikowaniu osoby nominowane na wyjazd złożą do uczelni partnerskich „Porozumienia o programie nauczania” lub „Porozumienia programie szkolenia” w celu 
akceptacji programu i uzgodnienia szczegółów pobytu. Dofinansowanie programu Erasmus+ KA107 zostanie wypłacone pracownikowi po zaakceptowaniu przez uczelnię 
zagraniczną Porozumienia o programie nauczania lub szkolenia oraz po podpisaniu odpowiedniej umowy finansowej z uczestnikiem określającej szczegółowo zasady i 
warunki dofinansowania oraz sposób jego rozliczenia.   

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

Warunki dot. poszczególnych wyjazdów wynikające z podpisanych porozumień i uzgodnień o mobilności z partnerami projektu Erasmus+ KA107: 

mailto:ryszard.straszynski@umcs.pl


 Uczelnie partnerskie dla UMCS: Rodzaj 
wyjazdu 

Dziedzina 
/kierunek 
studiów  

Liczba 
miejsc 

Znajomość języka 
obcego 

termin  
wyjazdu 

Współpracujący 
Wydział UMCS  

Warunki / wymagania Uczelni 
partnerskiej 

1 Universidade de Passo Fundo,  
Passo Fundo, Rio Grande do 
Sul, Brazylia 
http://www.upf.br 

Dydaktyczny  
(STA) 

Literatura i 
lingwistyka  

1 Język portugalski  
CEFR B2.  
 

II sem.  
2017/18 

Wydział 
Humanistyczny 
UMCS 

Nauczyciel akademicki – specjalista 
w dziedzinie literatury i lingwistyki 
obszaru j. portugalskiego. 

2 Universitatea de Stat din 
Moldova 
Kiszyniów, Mołdawia 
http://usm.md/?lang=ro 

Dydaktyczny  
(STA) 

Literatura i 
lingwistyka  

1 Język rosyjski,  
CEFR B2.  
 

II sem.  
2017/18 

Wydział 
Humanistyczny 
UMCS 

Nauczyciel akademicki – specjalista 
w dziedzinie literatury i lingwistyki 
obszaru języków słowiańskich. 

3 Batumi Shota Rustaveli State 
University  
BATUMI, Gruzja 
http://www.umcs.pl/en 

Szkoleniowy 
(STT) 

Turystyka, 
(Travel, 
tourism, 
leisure) 

1 język angielski;  
IELTS 6.0, TOEIC 
700, CEFR B2.  
 

II sem.  
2017/18 

Wydział Nauk o 
Ziemi i 
Gospodarki 
Przestrzennej 
UMCS 

Pracownik pełniący funkcje 
kierownicze w zakresie programów 
i jakości kształcenia lub współpracy 
międzynarodowej na Wydziale 
Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej UMCS. 

4 Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» 
Northern (Arctic) Federal 
Universit, (NARFU) 
Archangielsk, Fed. Rosyjska 
https://narfu.ru/ 
 

Dydaktyczny  
(STA) 

Literatura i 
lingwistyka  

1 Język polski,  
język rosyjski, 
CEFR B2.  
 

II sem.  
2017/18 

Wydział 
Humanistyczny 
UMCS 

Nauczyciel akademicki – specjalista 
w dziedzinie literatury i lingwistyki 
obszaru języka polskiego i języków 
wschodniosłowiańskich. 

5 Szkoleniowy 
(STT) 

Literatura i 
lingwistyka* 

1 Język polski,  
język rosyjski, 
CEFR B2.  
język angielski;  
IELTS 6.0, TOEIC 
700, CEFR B2.  

II sem.  
2017/18 

Wydział 
Humanistyczny 
UMCS 

Pracownik pełniący funkcje 
kierownicze w zakresie programów 
i jakości kształcenia lub współpracy 
międzynarodowej na Wydziale 
Humanistycznym UMCS.  
*Możliwe połączenie szkolenia z krótkimi 
zajęciami lub wykładami w  zakresie 
literatury lub lingwistyki języka polskiego 
lub innych języków słowiańskich. 

6 NCCU -  
National Chengchi University, 
64, Sec.2. Zhinan Rd.,  
Wenshan, Taipei City, Tajwan  
 http://www.nccu.edu.tw/en 

Dydaktyczny  
(STA) 

Politologia, 
Stosunki 
międzynaro
dowe  
(Political 
science & 
civics) 

1 język angielski;  
IELTS 6.0, TOEIC 
700, CEFR B2.  
 

II sem.  
2017/18 

Wydział 
Politologii 
UMCS 

Nauczyciel akademicki na Wydziale 
Politologii UMCS – specjalista w 
dziedzinie Stosunki 
międzynarodowe 
 

http://www.upf.br/
http://usm.md/?lang=ro
http://www.umcs.pl/en
https://narfu.ru/
http://www.nccu.edu.tw/en


7 TKU - Tamkang University 
Lanyang Campus 
No. 151, Yingzhuan Rd, Tamsui 
District, New Taipei City, 
Tajwan  
http://www.tku.edu.tw/ 

Szkoleniowy 
(STT) 

Turystyka, 
(Travel, 
tourism, 
leisure) 

1 język angielski;  
IELTS 6.0, TOEIC 
700, CEFR B2.  
 

II sem.  
2017/18 

Wydział Nauk o 
Ziemi i 
Gospodarki 
Przestrzennej 
UMCS 

Pracownik pełniący funkcje 
kierownicze w zakresie programów 
i jakości kształcenia lub współpracy 
międzynarodowej na Wydziale 
Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej UMCS. 

8 Національний технічний 
університет “Харківський 
політехнічний інститут” 
National Technical University 
Kharkiv Polytechnic Institute 
(NTU-KhPI) 
Charków, Ukraina 
http://web.kpi.kharkov.ua/na
nochem/pro-kafedru/ 

Szkoleniowy 
(STT) 

Chemia 1 język angielski;  
IELTS 6.0, TOEIC 
700, CEFR B2.  
 

II sem.  
2017/18 

Wydział Chemii 
UMCS 

Pracownik pełniący funkcje 
kierownicze w zakresie programów 
i jakości kształcenia lub współpracy 
międzynarodowej na Wydziale 
Chemii UMCS. 

9 Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
Taras Shevchenko National 
University of Kyiv (TSNUK) 
Kijów, Ukraina 
http://www.univ.kiev.ua/ 

Dydaktyczny  
(STA) 

Politologia, 
Stosunki 
międzynaro
dowe  
(Political 
science & 
civics) 

1 język angielski;  
IELTS 6.0, TOEIC 
700, CEFR B2.  
 

II sem.  
2017/18 

Wydział 
Politologii 
UMCS 

Nauczyciel akademicki na Wydziale 
Politologii UMCS – specjalista w 
dziedzinie: politologia, stosunki 
międzynarodowe. 
 

1
0 

Gannon University 
Erie, Pa, USA 
 

Dydaktyczny  
(STA) 

Ekonomia, 
zarządzanie  

1 język angielski;  
IELTS 6.0, TOEIC 
700, CEFR B2.  
 

II sem.  
2017/18 

Wydział 
Ekonomiczny 
UMCS 

Nauczyciel akademicki na Wydziale 
Ekonomicznym UMCS – specjalista 
w dziedzinie: ekonomia, 
międzynarodowe stosunki 
gospodarcze, zarządzanie. 

 

 
 

http://www.tku.edu.tw/
http://web.kpi.kharkov.ua/nanochem/pro-kafedru/
http://web.kpi.kharkov.ua/nanochem/pro-kafedru/
https://www.facebook.com/kyiv.university/
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