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Protokół z postępowania kwalifikacyjnego pracowników  

na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+  

 

Rok akademicki ………………………………. 

  

 

W dniu ……………… odbyło się posiedzenie Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 

Pracowników na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w składzie: 

 

1. ………………………………………………………….… 

2. ……………………………………………………….…… 

3. ………………………………….………………………… 

4. ……………………………………………………………  

5. ……………………………………………………………  

6. ……………………………………………………………  

7.  …………………………………………………………..   

           

Zgodnie z zasadami rekrutacji pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 

zawartymi w Regulaminie Organizacji Wymiany Międzynarodowej PWSZ w Nysie (Tryb 

realizacji wymiany pracowników i innych uczestników mobilności zatrudnionych w PANS              

w Nysie w Programie Erasmus+ § 8) oraz ogłoszeniem rekrutacyjnym, komisja kwalifikacyjna 

stwierdza co następuje: 

 

1) celem posiedzenia Komisji było przeprowadzenie kwalifikacji właściwej na wyjazdy 

pracowników w ramach Programu Erasmus+ ……… i określenie listy rankingowej,  

 

2) w rekrutacji na wyjazdy wzięło udział …… pracowników, 

 

3) liczba wniosków odrzuconych …………, 

 

 

4) liczba pracowników zakwalifikowanych na wyjazdy ……, 

 

(Załącznik 1 – Lista rankingowa wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus+ …, 

rok akademicki ………………) 

 

5) liczba pracowników na liście rezerwowej ……, 

 

Lp. Nazwisko i imię Uczelnia/Instytucja docelowa Powód odrzucenia 
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(Załącznik 2 – Lista rezerwowa wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus+ …., 

rok akademicki ……………) 

 

 

 

 

Uwagi Komisji dotyczące postępowania kwalifikacyjnego: …………………………………. 
 

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

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

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

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

 
Jeśli dotyczy: 

 

W związku z niewykorzystaniem pełnej puli wyjazdów w pierwszej rekrutacji Komisja podjęła decyzję  

o ogłoszeniu kolejnego naboru, w ramach którego kandydaci, po spełnieniu kryteriów formalnych, kwalifikowani 

będą w kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania miejsc.   

 

 

Podpisy członków Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Pracowników 

  

1. ………………………………………….………………. 

2. ………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………..  

6. …………………………………………………………..  

7. …………………………………………………………..  

 

 

 

 

Zatwierdzam:  Rektor PANS w Nysie 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
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Załącznik 1   

Lista rankingowa wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus+ ...., 

rok akademicki ………………. 

 

  
Lp. Nazwisko  

i imię 

Uczelnia 

docelowa 

Indywidualny 

Program 

Nauczania  
(1-3 pkt) 

Wcześniejsze 

wyjazdy w 

poprzedzającym 
i bieżącym roku 

akademickim          

(-1 pkt  
za każdą 

mobilność) 

Wypływ 

mobilności  

na rozwój 
internacjonalizacji 

Uczelni (1-3 pkt) 

Dotychczasowe 

zaangażowanie 

pracownika  
w rozwój 

współpracy 

międzynarodowej 
Uczelni (1-3 pkt) 

PANS jako 

podstawowe 

miejsce pracy 
(1 pkt) 

Priorytety 

bieżącej 

rekrutacji 
określone 

przez 

Władze 
Uczelni  

(1-3 pkt) 

Suma 
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Załącznik 2 

Lista rezerwowa wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus+ ...., 

rok akademicki ………………. 

  

 
Lp. Nazwisko  

i imię 

Uczelnia 

docelowa 

Indywidualny 

Program 

Nauczania  
(1-3 pkt) 

Wcześniejsze 

wyjazdy w 

poprzedzającym 
i bieżącym roku 

akademickim          

(-1 pkt  
za każdą 

mobilność) 

Wypływ 

mobilności  

na rozwój 
internacjonalizacji 

Uczelni (1-3 pkt) 

Dotychczasowe 

zaangażowanie 

pracownika  
w rozwój 

współpracy 

międzynarodowej 
Uczelni (1-3 pkt) 

PANS jako 

podstawowe 

miejsce pracy 
(1 pkt) 

Priorytety 

bieżącej 

rekrutacji 
określone 

przez 

Władze 
Uczelni  

(1-3 pkt) 

Suma 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 


