
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 2019/20/21 

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 załączniku) 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. 12.12.2019 r.    
 
Finansowanie wyjazdu z kosztów Programu Erasmus+ KA107 jest ryczałtowe i obejmuje: 
- wsparcie indywidualne w wys. 180 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 (Tanzania, USA), €1500 (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 
kier.studiów  

Liczba 
miejsc 

Znajomość 
języka obcego 

termin  
wyjazdu 

Współpracujący 
Wydział UMCS  

Warunki / wymagania Uczelni partnerskiej 

1 
 

HSE-Petersburg  
Higher School of Economics 
National Research Univ.  
St. Petersburg, Fed. Rosyjska 
http://spb.hse.ru/en/io 
 

Dydaktyczny  
(STA) 

0222 
Historia  -
Archiwistyka 
 

1 język rosyjski,  
język angielski  
CEFR B2.  
 

I 2020 – 
II. 2021 

Wydział 
Humanistyczny 
UMCS 

Nauczyciel akademicki na Wydziale 
Humanistycznym UMCS – specjalista w 
dziedzinie historii i archiwistyki  

2 V. N. Karazin Kharkiv National 
University, Charków, Ukraina 
Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна  
https://www.univer.kharkov.ua 
 

Dydaktyczny  
(STA) 

0222 
Historia -
Archiwistyka 
 

1 język rosyjski,  
język angielski  
CEFR B2.  
 

I 2020 – 
II. 2021 

Wydział 
Humanistyczny 
UMCS 

Nauczyciel akademicki na Wydziale 
Humanistycznym UMCS – specjalista w 
dziedzinie historii i archiwistyki. 

3 Jordan University College 
Morogoro, Tanzania 
https://www.juco.ac.tz 
 

Dydaktyczny  
(STA) 

041  
Ekonomia - 
zarządzanie 

1 język rosyjski,  
język angielski  
CEFR B2.  
 

I. 2020 – 
II. 2021 

Wydział 
Humanistyczny 
UMCS 

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

4 Gannon University 
Erie, Pa, USA 
 

Dydaktyczny  
(STA) 

041 
Ekonomia, 
zarządzanie  

1 język angielski;  
CEFR B2.  
 

I. 2020 – 
II. 2021 

Wydział 
Ekonomiczny 
UMCS 

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

5 NCCU –  
National Chengchi University, 
Wenshan, Taipei City, Tajwan  
 http://www.nccu.edu.tw/en 

 

Dydaktyczny  
(STA) 

0312 
Politologia, 
Stosunki 
międzynaro
dowe  

1 język angielski;  
CEFR B2.  
 

I. 2020 – 
II. 2021 

Wydział 
Politologii i 
Dziennikarstwa 
UMCS 

Nauczyciel akademicki na Wydziale 
Politologii i Dziennikarstwa UMCS – 
specjalista w dziedzinie stosunki 
międzynarodowe, nauka o polityce.  

6 UrFU - Ural Federal University  

Ekaterinburg, Fed. Rosyjska 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина     https://urfu.ru 
 

Szkoleniowy 
(STT) 

0232 
Literatura i 
lingwistyka* 

1 język rosyjski,  
CEFR B2.  
  

I. 2020 – 
II. 2021 

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. 

7 Universitatea de Stat din 
Moldova 
Kiszyniów, Mołdawia 
http://usm.md 

Szkoleniowy 
(STT) 

  język angielski  
CEFR B2  lub 
język rosyjski,  
 

I. 2020 – 
II. 2021 

Centrum 
Kształcenia i 
Obsługi Studiów 

Pracownik pełniący funkcje kierownicze w 
zakresie programów i jakości kształcenia 
lub programów wymian i  współpracy 
międzynarodowej w administracji UMCS. 

 

http://spb.hse.ru/en/io
https://www.univer.kharkov.ua/
https://www.juco.ac.tz/
http://www.nccu.edu.tw/en
https://urfu.ru/en/
http://usm.md/?lang=ro

