
                                    
 

 

Ogłasza uzupełniający nabór pracowników na zagraniczne 

wyjazdy szkoleniowe w ramach Erasmus+ w roku akademickim 

2019/2020: 
 

I. KRYTERIA WYJAZDU: 

 

1. Kwalifikowani są pracownicy zatrudnieni w Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku. 
2. Pobyt pracownika na szkoleniu jest możliwy w terminie do 30 września 2020. 

3. Standardowa długość pobytu pracownika na szkoleniu to 5 dni roboczych.          

4. Szkolenie może być przeprowadzone przez Uczelnię partnerską lub 
zewnętrzną firmę szkoleniową i musi być ściśle powiązane z zajmowanym 

stanowiskiem (wykaz Uczelni partnerskich dostępny jest na 
www.pwsz.wloclawek.pl ). Pracownik sam szuka zewnętrznej firmy 
szkoleniowej oferującej szkolenie adekwatne do zajmowanego przez 

pracownika stanowiska. 

 

II. DOKUMENTY – FORMA, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA 

 

1. Formularz zgłoszeniowy wraz z programem szkolenia dostępny                        
u uczelnianego koordynatora Erasmus+ lub na stronie internetowej uczelni 

www.pwsz.wloclawek.pl należy wypełnić i złożyć w terminie do 23 

grudnia 2019 r. u uczelnianego koordynatora programu, ul. 3 – go Maja 17, 

pokój 33.  

2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć również oświadczenie  
o poziomie znajomości języka obcego ( do pobrania ze  strony internetowej ) 
oraz tłumaczenie programu szkolenia na język polski. 

3. Program szkolenia przed jego złożeniem musi być zaakceptowany ( podpisany 

i podstemplowany ) przez Uczelnię partnerską lub zewnętrzną firmę 
szkoleniową. 

 

III. ZASADY KWALIFIKACJI 

 

1. Wnioski kandydatów na wyjazdy w ramach Erasmus+ będą rozpatrywane 
przez komisję ds. naboru pracowników na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe  

w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. 

2. Kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu wniosków są następujące: 
a) przydatność i jakość programu szkolenia; 

b) rodzaj zajmowanego stanowiska; 

http://www.pwsz.wloclawek.pl/
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c) swoboda porozumiewania się w języku wykładowym uczelni zagranicznej lub 

firmy szkoleniowej; 

d) częstotliwość wyjazdów w ramach Programu Erasmus+. 

 

IV. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM 

 

1. Agencja Narodowa ustaliła następujące stawki stypendialne przy wyjazdach na 

studia w roku akademickim 2019/2020 do poszczególnych grup krajów 
docelowych: 

 

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w euro 

Grupa1 – Dania, Finlandia, Irlandia, 

Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, 

Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 

 

180 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, 

Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 

Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 

  

160 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, 
Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, 

Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Turcja, Węgry 

  

140 

 

  Ryczałt na koszty podróży:  

Odległość Kwota 

od 10 do 99 km 20 € na uczestnika 

od 100 do 499 km 180 € na uczestnika 

od 500 do 1999 km 275 € na uczestnika 

od 2000 do 2999 km 360 € na uczestnika 

od 3000 do 3999 km 530 € na uczestnika 

od 4000 do 7999 km 820 € na uczestnika 

od 8000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika 

 

   

2. Zasady dofinansowania wyjazdów pracowników przez Państwową Uczelnię 

Zawodową we Włocławku są dostępne na stronie internetowej uczelni 

www.pwsz.wloclawek.pl 

 

V. KONTAKT, POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Osoby zainteresowane zagranicznymi wyjazdami szkoleniowymi w ramach 

Erasmus+ proszone są o zapoznanie się również z „ Warunkami i trybem 

kierowania przez uczelnię za granicę studentów, nauczycieli akademickich  
i pracowników uczelni nie będących nauczycielami akademickimi w roku 

akademickim 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+” oraz z „Zasadami 
dofinansowania wyjazdów studentów i pracowników PUZ za granicę w roku 
akademickim 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+” 

2. Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Waśk – Koordynator 

Erasmus+, ul. 3-go Maja 17, p. 33, tel. 54 231 60 80 wew. 723 lub 668 075 

512 
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