Zachęcamy pracowników do wyjazdów w celach dydaktycznych do uczelni partnerskich w projekcie Erasmus+ KA107
(kontrakt 2017). Szczegóły oferty i warunki kwalifikowalności:
 wyjazd z wykładami (minimum 8 godzin) dla studentów dowolnego cyklu studiów, wg uzgodnień
poczynionych z uczelnią przyjmującą
 wyjazd w obecnym semestrze, w trakcie trwania zajęć dydaktycznych roku akademickiego lub szkół letnich w
uczelni przyjmującej – działania (z podróżą powrotną włącznie) muszą zakończyć się najdalej do końca lipca
br.
 obowiązkowe nieprzerwane 5 wykładowych dni roboczych (od poniedziałku do piątku)
 ryczałtowa stawka dzienna stypendium: 140 euro na 7 dni (5 dni roboczych + 2 dni podróży, niezależnie od
tego ile trwa podróż)
 ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia: uzależniony od odległości ośrodka docelowego (dystans wyliczany
wg kalkulatora odległości obowiązującego w projekcie https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/distance-calculator_en)
 kraje / ośrodki zagraniczne z projektu, których niniejsza oferta dotyczy:
1. Tadżykistan: 1 osoba/1 grant do 1 dowolnego ośrodka spośród:
 TECHNOLOGICAL UNIVERSITY OF TAJIKISTAN
 Tajik Technical University named after ac. M.S.Osimi
 TAJIK NATIONAL UNIVERSITY
 MINING METALLURGICAL INSTITUTE OF TAJIKISTAN
 Kulob Institute of Technology and Innovation Management
2. Surinam: 2 osoby / 2 granty do Anton de Kom University of Surinam
3. Salwador: 2 osoby / 2 granty do 1 ośrodka (jeśli możliwe, nie wszyscy w to samo miejsce) spośród:
 UNIVERSIDAD DON BOSCO
 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
4. Rosja: 1 osoba/1 grant do ITMO St Petersburg (preferowany kierunek: informatyka i/lub pokrewne)
5. Liban: 1 osoba /1 grant do Modern University of Business and Science MUBS w Bejrucie (preferowany
kierunek: informatyka i/lub pokrewne)
6. Korea Płd.: 1 osoba/ 1 grant do Yeungnam University College (YNC ), Daegu
7. Kamerun: 3 osoby / 3 granty do Buea University
8. Honduras: 1 osoba/1 grant do 1 dowolnego ośrodka spośród:
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
9. Gwatemala: 3 osoby / 3 granty do 1 ośrodka spośród (jeśli możliwe, nie w to samo miejsce):
 UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
10. Bośnia i Hercegowina: 1 osoba/1 grant do 1 dowolnego ośrodka spośród:
 DZEMAL BIJEDIC UNIVERSITY OF MOSTAR
 University of Mostar
 UNIVERSITY OF SARAJEVO
 UNIVERSITY OF BIHAC
11. Bahamy: 2 osoby / 2 granty do University of The Bahamas (former College of Bahamas)
Decyduje kolejność zgłoszeń: kompletnych i potwierdzonych przez ośrodek przyjmujący (pismo kwalifikujące na
wyjazd przez Komisję Wydziałową wraz z potwierdzonym programem STA). Udzielane wsparcie merytoryczne
podczas przyjazdów pracowników projektu do PŚ będzie dodatkowym atutem. Więcej informacji praktycznych o
projekcie i zasadach jego realizacji na stronie https://www.polsl.pl/Jednostki/RD2BWA/Strony/E_plus_KA107_ICM.aspx.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Koordynatorem projektu, Joanną Mrowiec-Denkowską w RNS –
mailowo (joanna.mrowiec-denkowska@polsl.pl) lub telefonicznie (-1753)

