
Wydział Filozoficzny - Zasady kwalifikacji na wymianę E+ nauczycieli akademickich 

 
Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia zajęć 

dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 (termin realizacji – do 

20 IV 2022 roku). 

 

Wymiana nauczycieli akademickich 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 akademickich. 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+ 

  

W konkursie dostępne są 2 miejsca dla wykładowców 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. 

 

Kryteria kwalifikacji: 

a) Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia dydaktyczne na uczelni partnerskiej. 

b) Osiągnięcia w pracy badawczej potwierdzone publikacjami w czasopismach i wydawnictwach 

krajowych oraz zagranicznych zamieszczonych na liście MEiN – zgodnie z danymi 

umieszczonymi przez pracownika w Researchportal AMU 

(https://researchportal.amu.edu.pl/index.seam). 

c) Uzasadnienie wyjazdu i wyboru instytucji partnerskiej z perspektywy rozwoju badawczego 

pracownika aplikującego o wyjazd. 

d) Prowadzenie w ostatnich 4 latach zajęć dydaktycznych w języku obcym (ramach oferty AMU-

PIE i/lub Wydziału Filozoficznego) lub przygotowywanie takich zajęć na kolejny rok 

akademicki (w tym wypadku wymagane podanie tytułu proponowanych zajęć). 

e) Akademicy, którzy dotychczas nie korzystali z tej formy wyjazdu, będą traktowani w sposób 

preferencyjny. 

 

 

Kwalifikacji dokona komisja złożona z koordynatora Erasmus+ oraz przedstawicieli 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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