
   
 

 

Projekt POWER „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” 
Projekt współfinansowany przez unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

na mobilności (wyjazdy edukacyjne – kursy językowe) realizowane w ramach projektu  

„English is easy czyli Edukatorzy w działaniu” nr 2018-1-PL01-KA104-049412 

 

 

§ 1. Zasady ogólne 

 

1. Projekt „English is easy czyli Edukatorzy w działaniu” (zwany dalej “Projektem”) realizowany jest 

przez Collegium Civitas (zwane dalej „CC”) w terminie 1.11.2018‐31.10.2019. 

2. Działania realizowane są w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej 

edukacji dorosłych” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja dorosłych. 

3. W trakcie realizacji Projektu CC promuje i zapewnia zasady równych szans oraz zapobiega wszelkim 

formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek i wyznanie. 

4. W Projekcie przewidziano mobilności: wyjazdy w celu szkoleniowym – kursy/szkolenia językowe do 

zagranicznej instytucji przyjmującej  

5.  Wyjazdy w celu szkoleniowym – kursy/szkolenia językowe związane są z celem strategicznym 

zawartym w Europejskim Planie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas: 

- podniesienie kompetencji kadry administracyjnej i naukowej organizacji (Uniwersytetu III Wieku; 

UTW) w zakresie: metodyki pracy z dorosłymi słuchaczami, zarządzania oraz posługiwania się językiem 

angielskim w celu zwiększenia skuteczności działań w zakresie edukacji i aktywizacji osób dorosłych, 

cel operacyjny nr 4 - podniesienie kompetencji językowych pracowników CC niezbędnych do pracy w 

międzynarodowym środowisku UTW, co przełoży się wprost na jakość i składanych projektów w 

zakresie niezawodowej edukacji osób dorosłych.  

6.  W ramach Projektu odbędzie się 7 mobilności na kursy/szkolenia językowe na Malcie, we wskazanej 

instytucji przyjmującej. 
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§ 2. Zasady uczestnictwa 

1.  W mobilnościach mogą uczestniczyć pracownicy i pracownice Collegium Civitas, a w szczególności, 

zgodnie z zapisami Projektu (punkt F)  i Europejskiego Planu Rozwoju, osoby z grupy docelowej 

Projektu, tj.:  

-  pracownicy/pracownice oraz współpracownicy/współpracowniczki Działu Koordynacji Projektów 

(pracownicy administracyjni) – 2 os. 

- wykładowcy i wykładowczynie, trenerzy i trenerki, specjaliści i specjalistki w dziedzinach związanych  

z tematyką nauczania niezawodowego i aktywizacji osób dorosłych, osoby współtworzące programy, 

opracowujące metodykę i sposoby realizacji zajęć UTW (kadra dydaktyczna) – 5 os. 

 

§ 3. Proces rekrutacyjny  

 

1.  Proces rekrutacyjny odbywa się w terminie od 3 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.  

2.  W przypadku braku dostatecznej liczby zgłoszeń rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły.  

3. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń osób z grupy docelowej zostanie utworzona lista rezerwowa. 

4.  Wybór uczestników zostanie dokonany na podstawie złożonych do Działu Koordynacji Projektów 

oryginału formularza zgłoszeniowych. 

5.  Decyzję o zakwalifikowaniu na kursy/szkolenia językowe do wskazanej instytucji przyjmującej 

podejmuje trzyosobowa Komisja, w skład której wchodzą: Rektor Collegium Civitas, Prorektor ds. 

studenckich, Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub niezainteresowany udziałem  

w mobilnościach, Prorektor Collegium Civitas.  

6.  Przy kwalifikowaniu na wyjazdy uczestników Komisja bierze pod uwagę: 

- przynależność do grupy docelowej; 

- wpływ i zaangażowanie na założone cele strategiczne w Europejskim Planie Rozwoju UTW Collegium 

Civitas. 

7.  Osoby zakwalifikowane na wybraną mobilność zostaną poinformowane o decyzji w ciągu 7 dni od 

daty otrzymania wyników rekrutacji. 

8.  Komisja w procesie decyzyjnym będzie przestrzegała zasady równości szans i niedyskryminacji.  
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§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik mobilności podpisze z CC umowę, dotyczącą szczegółowego programu kursu, wszystkie 

wymagane dokumenty w procesie rekrutacji oraz wypełni wszystkie ankiety i dokumenty służące 

ewaluacji.  

2. Wyjazdy szkoleniowe – kursy/szkolenia językowe są finansowane w całości w ramach projektu 

zgodnie ze stawkami obowiązującymi w programie Erasmus+. Szczegółowe zasady dotyczące 

finansowania mobilności zostaną zawarte w umowie z uczestnikiem. 

3. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dn. 2.01.2019 r. 

 

 

 

 

                                                                           Zatwierdził:  

Prof. dr hab. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas 
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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – WZÓR 

 

Projekt „English is easy czyli Edukatorzy w działaniu” realizowany ramach projektu  

„Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowanego ze środków 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja 

dorosłych, umowa projektu nr 2018-1-PL01-KA104-049412 

  

W dniu ……………………………… w siedzicie Collegium Civitas, Pl. Defild 1, 00-901 

Warszawa, odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie: 

 

Przewodnicząca/Przewodniczący komisji: 

………………………………………………………………………………………….. 

Członek komisji: ………………………………………………………………………………….. 

Członek komisji: ………………………………………………………………………………….. 

Członek komisji: ………………………………………………………………………………….. 

 

Zadaniem Komisji jest weryfikacja złożonych dokumentów, ich ocena i dokonanie wyboru 

uczestników projektu zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie rekrutacji uczestników 

projektu. 

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie: 

Lp. Imię i Nazwisko Kraj Rodzaj kursu Termin wyjazdu 
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Lista rezerwowa: 

Lp. Imię i Nazwisko Kraj Rodzaj kursu Termin wyjazdu 

     

     

     

 

 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

 

…………………………………………… - Przewodnicząca/Przewodniczący komisji 

 

…………………………………………… - Członek komisji 

 

…………………………………………… - Członek komisji 

 

…………………………………………… - Członek komisji 

 

 


