
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW AIK 

na wyjazdy STA do Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki na Ukrainie 

 

1. Kandydatury pracowników młodszych stażem traktowane są priorytetowo.  

2. Pierwszeństwo w wyjazdach mają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

3. Minimalny wymagany poziom znajomości języka, w którym będą prowadzone wykłady to B2 według Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR).  

4. Podstawą kwalifikacji pracowników do wyjazdu jest złożenie, w wyznaczonym terminie: 

a) „Kwestionariusza zgłoszeniowego pracownika na wyjazd zagraniczny”,  

b) wypełnionego formularza STA w celu oceny w jakim stopniu zakładane cele wyjazdu i oczekiwane rezultaty 

przyczynią się do podniesienia kwalifikacji pracownika oraz wpłyną na instytucję.  

5. Ocenie przede wszystkim podlega przedstawiony program mobilności, który musi wpisywać się/ korelować z 

informacjami zawartymi we wniosku grantowym składanym do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 

(dołączone poniżej) oraz dodatkowa działalność związana ze współpracą pomiędzy uczelniami, pomiędzy którymi 

realizowany jest program wymiany – poprzez przedstawienie szerszego planu działania związanego z udziałem w 

Programie, np. mobilność jako część już istniejącego lub planowanego projektu. 

O zakwalifikowaniu pracowników do udziału w Programie decyduje Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+. 
Każda kandydatura oceniana jest indywidualnie pod względem ww. kryteriów.  
 

Informacje zawartymi we wniosku grantowym składanym do Narodowej Agencji: 

„…Obie uczelnie mają zbliżony charakter naukowy. Prowadzone badania z zakresu nauk humanistycznych i 

społecznych pozwoli na swobodną wymianę pracowników, którzy będą mogli wymieniać się doświadczeniami w 

zakresie prowadzonych badań naukowych, uzupełniać swoja wiedzę i prowadzić wspólne badania z zakresu 

dziedzictwa historyczno-kulturowego (kulturoznawstwo, historia), filozofii, językoznawstwa, filologii angielskiej 

oraz pedagogiki społecznej. Wymiana pracowników zaowocuje wspólnymi projektami odnoszącymi się do 

badania wspólnego dziedzictwa Polski i Ukrainy. Badania te pozwolą na wypracowanie wspólnych wizji 

dziedzictwa kulturowego oraz na dogłębne przeanalizowanie podobieństw a także różnic kulturowych 

słowiańszczyzny i wypracowania płaszczyzny porozumienia kulturowego opartego na szczegółowej wiedzy... 

…Uczestniczenie w akcji KA107 przyczyni się pozytywnie do planowanych kolejnych wymian pracowników 

naukowych między uczelniami, organizowaniu wspólnych konferencji naukowych dot. szeroko rozumianej 

problematyki filozoficznej i kulturoznawczej. Chodzi tu głównie o wymianę pracowników w zakresie Visiting 

Profesor i stażów post doktorskich. Planowane jest także wydawanie wspólnych prac monograficznych, a także, 

obie strony, zamierzają zacieśnić współpracę w zakresie publikowania artykułów w czasopismach uczelnianych… 

…Wymiana pracowników naukowo-dydaktycznych będzie polegać na prowadzeniu przez nich wykładów według 

schematu, podzielonego na 3 etapy: zajęcia wykładowe, po zakończeniu których studenci dostają zadanie 

przygotowania się do drugiego etapu; zajęcia seminaryjne; prezentowanie prac pisemnych (połączone z dyskusją). 

Wyróżnione prace będą rekomendowane do druku w czasopismach naukowych… 

…Badania pozwolą na wypracowanie wspólnych wizji dziedzictwa kulturowego oraz na dogłębne 

przeanalizowanie podobieństw, a także różnic kulturowych słowiańszczyzny i wypracowania płaszczyzny 

porozumienia kulturowego opartego na szczegółowej wiedzy. Projekt pozwoli studentom oraz pracownikom na 

uczestnictwo w zajęciach, które będą poszerzały wiedzę o obu krajach… 

…Pracownicy obu uczelni będą mogli prowadzić warsztaty i szkolenia skierowane do grup zainteresowanych 

projektem, wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obrębie swoich badaniach naukowych…, 



…Przewiduje się wdrożenie pozyskanych doświadczeń wynikających ze współpracy do projektów działających na 

uczelni AIK (m.in. koła naukowe, akademia dziecięca, akademia młodych) jak i publikowanie sprawozdań z działań 

w ramach współpracy w czasopismach oraz seriach wydawniczych obu uczelni. … 

…każdy z uczestników mobilności będzie składać indywidualny opisowy raport uczestnika po zakończeniu swojej 

mobilności ze szczególnym ustosunkowaniem się do pytań typu: jakie efekty i wpływ miała mobilność w 

odniesieniu do uczestnika projektu/ instytucji/regionu i w jaki sposób uczestnik upowszechnia zdobyte 

doświadczenie poprzez podanie i stosowanie dobrych praktyk i historii sukcesów związanych z działaniami… 

…Wyniki projektu będą upowszechniane na obu uczelniach poprzez wspólne publikacje naukowe, publikacje w 

periodykach uczelniany, publikowane na stronach internetowych obu uczelni (w języku narodowym jak i języku 

angielskim), w mediach społecznościowych, poprzez współorganizowanie międzynarodowych oraz 

ogólnopolskich konferencji naukowych…” 

…W celu upowszechniania rezultatów (…) AIK planuje ogólnopolskie/małopolskie/krakowskie debaty przy okazji 

różnych wydarzeń popularno-naukowych…. 

 

 


