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1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich w ramach Lifelong 

Learning Programme 

2. TERMINOLOGIA 

Lifelong Learning Programme - - program edukacyjny uruchomiony przez 

Komisję Europejską w 2007 r. mający na celu wzmocnienie współpracy 

pomiędzy krajami Unii Europejskiej 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus odpowiada za: 

 koordynowanie wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych WNoZ na 

wykłady do uczelni i innych instytucji partnerskich za granicą, 

 rozpowszechnianie informacji o programie Erasmus oraz innych informacji 

przekazywanych przez Uczelnianego Koordynatora ds. Erasmusa wśród  

nauczycieli akademickich WNoZ,  

 udział w kwalifikacji nauczycieli akademickich chętnych do wyjazdu w 

ramach Erasmusa, 

 nadzór nad prawidłowością wypełniania i obiegiem dokumentacji niezbędnej 

do wyjazdu w ramach Erasmusa, 

 nadzór nad obiegiem dokumentów potwierdzających pobyt nauczyciela 

akademickiego w placówce partnerskiej i zrealizowanie planu wymiany. 

Wydziałowa Komisja ds. wymiany akademickiej odpowiada za: 

 kwalifikację nauczycieli chętnych do wyjazdu w ramach Erasmusa 

Dziekan odpowiada za: 

 podjęcie decyzji  dotyczącej zgody na wyjazd nauczyciela 

 

1. TERMIN REALIZACJI 

Cały rok akademicki. 

2. OPIS POSTĘPOWANIA 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/2007
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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Formalności przed wyjazdem 

1. Nauczyciel deklaruje chęć wyjazdu do uczelni partnerskiej w celu wygłoszenia 

wykładu w języku obcym Dziekanowi wydziału (załącznik 1.). 

2. Dziekan podejmuje decyzję  dotyczącą zgody na wyjazd nauczyciela na działanie 

typu STA (Staff for Teaching Assignments), zgodnie ze strategią wydziału, 

kompetencjami językowymi, doświadczeniem dydaktycznym kandydata, polityką 

kadrową wydziału oraz terminowością wywiązywania się z ewentualnej umowy 

dotyczącej wymiany nauczycieli  w ramach LLP-Erasmus w roku akademickim 

poprzedzającym zgłoszenie. 

3. Decyzję o kwalifikacji na wyjazd podejmuje Uczelniana Komisja programu LLP-

Erasmus oceniając „Indywidualny program nauczania” (załącznik 2.)  pod 

względem: kompletności wypełnienia, konkretności zdefiniowanego celu 

(tematyka nauczania, grupa odbiorców), korzyści dla uczelni z dodatkowych 

działań podejmowanych podczas pobytu, oczekiwane rezultaty, szczegółowości 

programu nauczania na każdy dzień pobytu. 

4. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia zatwierdza program do realizacji. 

5. Nauczyciel zakwalifikowany na wyjazd dostarcza do BWA oryginał  

„Indywidualnego programu nauczania” najpóźniej na tydzień przed wyjazdem 

oraz kopię ubezpieczenia zdrowotnego (koszty leczenia i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków) na cały okres podróży oraz pobytu za granicą. 

6. Nauczyciel samodzielnie organizuje szczegóły działania STA, tj. deklaruje chęć 

wyjazdu, kontaktuje się z uczelnią partnerską, ustala „Indywidualny program 

nauczania”, transport, zakwaterowanie. 

7. Przed wyjazdem nauczyciel podpisuje umowę z ATH, określającą m.in. warunki 

wyjazdu i kwestie finansowe. Umowa jest przygotowywana przez pracownika 

BWA  z ramienia uczelni podpisuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.  

8. Grant STA wypłacany jest po zawarciu umowy w walucie EUR w kasie ATH.  
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9. Nauczyciel oświadcza, że nie otrzymał żadnego innego stypendium na pokrycie 

tych samych kosztów związanych z wyjazdem w ramach działania STA z innych 

programów wspólnotowych lub innych inicjatyw Komisji Europejskiej 

Formalności po przyjeździe 

1. Złożenie w BWA  oryginałów dokumentów:   

 „Zaświadczenie pobytu w uczelni partnerskiej” – „Confirmation of stay”  

(załącznik 3.) - potwierdzające zrealizowanie wykładu w uczelni przyjmującej, 

sporządzone na papierze firmowym uczelni partnerskiej (dokument ten powinien 

zawierać: daty pobytu – zgodne z umową i z „Indywidualnym programem 

nauczania”, ilość zrealizowanych godzin wykładu, tytuł wykładu, podpisy osób 

upoważnionych, pieczęć uczelni),  

 dowód pobytu zagranicą – tzw. proof of stay – np. rachunek za hotel,  

 dokładne udokumentowanie całości podróży – bilety lotnicze, autobusowe, 

kolejowe, w przypadku podróży samochodem osobowym należy złożyć 

oświadczenie odbywania drogi taką formą transportu (załącznik 4.); 

2. Złożenie „Ankiety stypendysty Erasmusa” w formie elektronicznej na stronie 

internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz dostarczenie do BWA 

drogą mailową potwierdzenia zarejestrowania ankiety w systemie NA. 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYJAZDEM  

1. Załącznik Wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd zagraniczny - delegację  

2. Załącznik Indyvidual teaching programme 

3. Załącznik Certificate of stay 

4. Załącznik Oświadczenie 

Załączniki 

Zarządzenie Rektora ATH w sprawie wyjazdów nauczycieli akademickich  w 

ramach Lifelong Learning Programme - Erasmus w Akademii Techniczno- 

Humanistycznej w Bielsku-Białej 
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Załącznik 1. 

 

WNIOSEK  

O WYRAŻENIE ZGODY 

NA WYJAZD ZAGRANICZNY – DELEGACJĘ 

 

Znak jednostki organizacyjnej  
 

DNiWM / del. / …… / 20… Data wpłynięcia do DNiWM  
 

Imię  

Nazwisko   

Tytuł i stopień naukowy   

Wydział  

Jednostka organizacyjna  

Stanowisko  

Pesel  

Adres zameldowania  

Telefon wew.  Telefon kom.  

 

Dokładny cel wyjazdu  

 

 

Nazwa zagranicznej jednostki  
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Kraj  Data wyjazdu  

Miejscowość  Data przyjazdu  

 

Diety  na: … dni po:   łącznie:   

Noclegi na: … dni po:  łącznie:   

Przejazdy w miastach na: … dni po: łącznie:   

Opłata konferencyjna 

 

NIE*   

 

TAK*, w kwocie: …………………………………………. 

przelew przez kwesturę ATH 

do dnia*…….…………………… 

do pobrania  

w kasie ATH* 

Inne koszty NIE* TAK*, jakie? …………………………………………. 

……………………………………………………………. 

w kwocie ……………………………………………... 

 

Środek transportu  

Koszty podróży NIE* TAK*, ok. ……………………………………………. 

Wnioskowana zaliczka  

na koszty podróży 

NIE* TAK*, w kwocie …………………………………… 

(* właściwe zakreślić) 
 

ŁĄCZNE 

KOSZTY 

 

waluta: 

 

złotówki: 
 

 

Załączniki:  

 zaproszenie,  

 potwierdzenie przyjęcia referatu,  

 program imprezy, 

 krótki opis realizowanych badań, 

 pismo kierowane do kwestury ATH o przekazanie wymaganej opłaty 

konferencyjnej wraz z wymaganymi danymi, 
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 inne (jakie?) ………………………… 

(* właściwe zaznaczyć) 

Źródło finansowania 

 

kod księgowy  

nazwa / opis  

Imię, nazwisko, 

funkcja 

dysponenta  środków,  

z których wyjazd jest 

finansowany 

 

 

 

 

 

Podpis  

dysponenta 

środków 

 

 

Zwracam się z prośbą o zgodę na wyjazd zagraniczny. 

Oświadczam, że znane są mi przepisy w sprawie zasad ustalania oraz wysokości 

należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych poza 

granicami kraju (Zarz. Min. P. i P. S. z dn. 19.12.2002 Dz. Ust. 02.236.1991 ze 

zm.). 

Zaświadczam, że ubezpieczę się na czas pobytu za granicą (NW KL). 

Po powrocie z delegacji zobowiązuję rozliczyć pobraną na wyjazd zaliczkę w ciągu 

14 dni od daty zakończenia podróży. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

wewnętrznych  

Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej. 

 

...........................................................  ……………………………………………  

Data i podpis delegowanego    Data i podpis przełożonego  
 

 
............................................................. 

Decyzja Rektora ATH lub Prorektora ds. Nauki i Finansów 
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Załącznik 2. 

INDIVIDUAL TEACHING PROGRAMME academic year ……… / …….. 

 

TEACHER’S DATA  

Surname  First name  

E-mail   

Phone  

Faculty/ 

Department 

 

HOME INSTITUTION 

Name of institution,  

country 

University of Bielsko-Biala,  

Poland 

HOST INSTITUTION 

Name of institution, 

country 

 

Name  

of the contact person 

 

E-mail and phone  

of the contact person 

 

DETAILS OF THE TEACHING PROGRAMME 

Subject area 

 

 

 

Level Bachelor  Master  Doctorate 

 

other , please specify  

Number of teaching hours   

Objectives of the mobility  
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Content of the teaching 

programme  

 

 
 

Arrival date  Departure 

date 

 

EXPECTED RESULTS 

Added value expected 

from the mobility/ 

expected results  
(for the teacher staff member,  

for the host and home institution) 

 

 

Expected results  
(not limited to the number  

of students concerned) 

 

 

 

 
 

THE TEACHER 

Teacher’s signature 

 

 

 

Date, place 

 

 

THE HOME INSTITUTION – UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA 

Name of Institution’s Representative 

 

 

Representative’s signature 

Date, place 

Institutional stamp 

 

 

THE HOST INSTITUTION 

Name of Institution’s Representative 

 

 

Representative’s signature 

Date, place 

Institutional stamp 
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Załącznik 3. 

 

(papier f irmowy uczelni)  

 

( logo uczelni)   

 

CERTIF ICATE  OF  STAY 

 

( a c a d e m i c  y e a r )  

 

We hereby confirm that (name of a teacher)  

from (home institution)  

has stayed at the (host institution)  

and given (number of teaching hours) hours  

of lectures about (objectives/name of the lectures)  

between (dates of start and end of the mobility period). 

 

(podpis osoby upoważnionej) 

(pieczęć uczelni) 
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Załącznik 4. 

................................................................................... 

imię i nazwisko 

................................................................................... 

miejsce zamieszkania 

................................................................................... 

data urodzenia 

................................................................................... 

wydział/ jednostka  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż:  

podróż z ............................................ do ............................................ do uczelni 

partnerskiej  

oraz powrotną z ............................................ do ............................................,  

co daje łączną sumę kilometrów: ............................................, odbyłam/łem  

własnym samochodem osobowym o rejestracji ............................................  

marki ............................................ o pojemności silnika ............................................ 

 

 

 

 

.................................................                                             .......................................... 

           miejscowość i data                                                                                podpis  


