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Ogłoszenie o naborze na wyjazdy w ramach Programu Edukacja 

Komponent Ił Mobilność w Szkolnictwie Wyższym 
EOG/19/K2/W/0010 

w roku akademickim 2021/22 

1. O Programie 

1. Program EDUKACJA powstał na mocy międzynarodowej umowy dotyczącej 

wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2012-2021, zawartej pomiędzy 

Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Polską. 

2. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków 
dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie 
wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce. 

3. Projekt Mobilność w Szkolnictwie Wyższym (komponent II) 
w Programie Edukacja (nr projektu EOG/19/K2/W/0010) korzysta z 
dofinansowania o wartości 32.739,45 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii w ramach funduszy EOG. Całkowita wartość projektu wynosi 38.517,00 
EUR, z czego 5.777,55 EUR (24.815,16 PLN) pochodzi ze środków budżetu 

Państwa. 

2. Zasady ogólne 

1. Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są mobilnościami 

realizowanymi na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego. 

2. Wyjazdy realizowane są wyłącznie w oparciu o umowę międzyuczelnianą zawartą 

pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Inland Norway University of 
Appl i ed S ci ences. 

3. Wyjazdy muszą być zrealizowane w terminie do 30.06.2022 r. 
4. Okres trwania wyjazdu na studia: minimalnie 3 miesiące, maksymalnie 5 miesięcy. 

5. Okres trwania wyjazdu pracownika: 5 dni. 
6. Na okres finansowania pobytu w uczelni norweskiej w ramach Programu Edukacja 

beneficjent nie może otrzymywać innego dofinansowania z funduszy Unii 
Europejskiej na pokrycie podobnych kosztów. 

7. Uczelnia zapewni dofinansowanie w postaci ryczałtu na kosztu utrzymania 
(wsparcie indywidualne) oraz koszty podróży. Dodatkowo studenci otrzymają 

ryczałt na pokrycie kosztów przygotowania językowego. 

Wsparcie 
indywidualne 

Koszty 
podróży 

Przygotowanie 
językowe 

Liczba 
dostępnych 

mobilności 

Wyjazdy studentów 
z kierunków: biotechnologia, 
politologia, psychologia, 
wychowanie fizyczne, 
turystyka, pedagogika, 
humanistyka 2.0 
z UKW do Norwegii 

1.200 f 
m-c 

275 C 150 f 3 

Wyjazdy pracowników 
z kierunków: biotechnologia, 
politologia, psychologia, 
wychowanie fizyczne, 
turystyka, pedagogika, 
humanistyka 2.0 
z UKW do Norwegii 

1.250 € 
5 dni 

275 C - 2 



3. Terminy: 

Dokumenty na wyjazdy studentów oraz pracowników do Inland Norway University of 
Applied Sciences w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 (styczeń-czerwiec 
2022) przyjmowane są: 

od 6 października 2021 r. do 15 października 2021 r. (studenci) 

od 18 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. (pracownicy) 

W przypadku małej liczby zgłoszeń, ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca lub 
przedłużony zostanie termin przyjmowania zgłoszeń. 

4. Procedura rekrutacji 
Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana dalej komisją, 

powoływana przez Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy w celu przeprowadzenia 
procedury konkursowej. W skład komisji wchodzą Prorektor ds. Rozwoju 
i Współpracy, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ i pracownik Biura 
Współpracy Międzynarodowej. 

Podczas kwalifikacji uczestników oraz realizacji mobilności stosuje się kryteria 
i procedury obowiązujące w programie Erasmus+ („Zasady realizacji wyjazdów"). 

Formularz zgłoszeniowy — do pobrania ze strony bwm.ukw.edu.pl 
(—> Program Edukacja, —> Rekrutacja) 

Przy wyborze studentów brane są pod uwagę następujące kryteria: średnia ocen z toku 
studiów, znajomość języka angielskiego (i/lub norweskiego), udział w programach 
międzynarodowych, działalność na rzecz uczelni, inne udokumentowane osiągnięcia. 
Przy kwalifikacji pracowników brane są pod uwagę: cele mobilności, wpływ 
mobilności na rozwój umiędzynarodowienia uczelni, szczegółowy program zajęć, 
oczekiwane korzyści/rezultaty w odniesieniu do obu instytucji, dotychczasowa 
mobilność w ramach programu Erasmus+, prowadzenie zajęć dla studentów 
w j. angielskim. 

5. Umowa 
Pomiędzy studentem/pracownikiem zakwalifikowanym do wzięcia udziału 
w programie a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego podpisana zostanie umowa 
zawierająca szczegółowe warunki mobilności. 

PROREKTOR 
ds. Rozwoju i WspółpraLy 

Uniwersytetu imieria Wi •Hdego 

dr hab. inż. More cacko, p i ,,elni 

PROGRAM EDUKACJA, KOMPONENT II - MOBILNOS( W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 
PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2014-2021 ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH 
PROJEKT KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA O WARTOŚCI 31739,45 L ORD 
OTRZYMANEGO OD ISLANDII, LIECHTENSTEINU I NORWEGII W RAMACH FUNDUSZY EOG 
DARCZYŃCY, OPERATOR PROGRAMU, KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY, BIURO MECHANIZMU FINANSOWEGO, KOMITET MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG NIE 
PONOSZĄ ODPOWIEDZIAŁ NOŚCI ZA EWENTUAI NE SZKODY POWSTAŁE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU 


