
 

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

Wydział Filozoficzny 

 

ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 
tel. +48 61 829 22 80 
filozof@amu.edu.pl 

www.filozofia.amu.edu.pl 

 

Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne pracowników  

Wydziału Filozoficznego UAM  

niebędących nauczycielami akademickim  

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 

 
W rekrutacji mogą wziąć udział wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy 

są zainteresowani odbyciem stażu zagranicznego. W konkursie dostępne są 2 miejsca dla pracowników 

realizujących wyjazdy 4 dniowe. Do tej liczby dni: 

A. Można dodać bez dniówek dzień wyjazdu oraz przyjazdu. 

B. Dziekan Wydziału Filozoficznego UAM w roku akademickim 2021/2022 dofinansowuje każdy 

wyjazd w kwocie 540EUR, obliczonej na podstawie stawek wyliczanych w Programie 

Erasmus+ per diem, pod warunkiem, że wyjazd nie będzie po dofinansowaniu krótszy niż 7 dni 

kalendarzowych. 

 

Wymiana w ramach programu Erasmus+ może być realizowana we współpracy z uczelniami 

partnerskimi, z którymi UAM ma podpisaną umowę w ramach dyscypliny filozofia, na wymianę 

pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Lista uczelni partnerskich dostępna jest 

stronie internetowej https://filozofia.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/ERASMUS-wykaz-

miejsc-2021.pdf . 

Informacja o kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne zostanie ogłoszona na stronie internetowej wraz z 

formularzem aplikacyjnym: https://filozofia.amu.edu.pl/erasmus-dla-kadry/ 

 

KALENDARIUM: 

23-06-2021 r. (środa) – otworzenie naboru 

05-07-2021 r. (poniedziałek) – zamknięcie naboru 

07-07-2021 r. (środa) – ogłoszenie wyników naboru konkursowego na wyjazd w ramach Programu 

Erasmus+ 

 

 

Kwalifikacja pracowników odbywa się według następujących kryteriów: 

1. Znajomość języka obcego, w którym będzie odbywać się staż. 

2. Uzasadnienie powiązania programu stażu z obowiązkami wykonywanymi na stanowisku, na 

którym zatrudniony jest pracownik niebędący nauczycielem akademickim. 

3. Pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali z tej formy wyjazdu będą traktowani w sposób 

preferencyjny. 

 

Kwalifikacji dokona komisja złożona z wydziałowego koordynatora Erasmus+ oraz z władz 

dziekańskich.  

 

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista osób rezerwowych zostanie ogłoszona na 

stronie https://filozofia.amu.edu.pl/erasmus-dla-kadry/ 

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać drogą emaliową. Z uwagi na problemy związane z pocztą 

uczelnianą, prosimy o wysyłanie zgłoszeń na równocześnie 2 adresy: cern@amu.edu.pl & 

filip.leszczynski@amu.edu.pl . 
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