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Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania zaprasza do rekrutacji na staż 

dydaktyczny w ramach projektu  

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-

2023", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych. 

„Zagraniczny staż dydaktyczny - Meksyk” 
dla kadry dydaktycznej WNZKŚ 

 

Szczegóły stażu: 

1. Staż odbędzie się na Uniwersytecie Sonora (Hermosillo, Meksyk) 

2. Staż ma na celu zdobycie doświadczenia dydaktycznego w zakresie nauk o Ziemi i 

kształtowania środowiska wzmacniając potencjał dydaktyczny wydziału oraz 

pozwoli na zwiększenie kompetencji w tworzeniu i współpracy w 

międzynarodowych zespołach. Obejmuje realizację zajęć dydaktycznych oraz inną 

aktywność pozwalającą na pozyskanie nowych kompetencji dydaktycznych.  

3. Staż oferowany jest dla 1 pracownika Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 

Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr. 

4. Staż powinien być zrealizowany do końca 2019 r. 

5. W ramach stażu finansowanie obejmuje: 

a) ubezpieczenie NNW (wykupienie polisy) 310 zł (tj. 10 zł/dzień x 31 dni) 

b) koszty podróży w obie strony 5 000 zł  

c) stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania 6 944 zł (tj. średnio 

224 zł/dzień x 31 dni wielkość stypendium oszacowana na podst. Rozporządzenia z 

dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

tytułu podróży służbowej przyjęto średnią kwotę z kolumny 4 załącznika do ww. 

Rozporządzenia biorąc pod uwagę stawki obowiązujące dla Meksyku (55 EUR po 

średnim kursie EUR = 4,50 zł) 

 

 

Skrócone zasady uczestnictwa w stażu: 

- w szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy dydaktyczni oraz naukowo-dydaktyczni 

Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, którzy wykorzystają uzyskane kompetencje 

podczas zajęć dydaktycznych 
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- kandydaci na staż zobowiązani są przygotować i złożyć wraz z dokumentami 

rekrutacyjnymi proponowany program stażu 

- rekrutacja na szkolenie odbędzie się w drodze konkursu w którym oceniane będą 

uzasadnienie potrzeby wzięcia udziału we wsparciu, sposób wykorzystania uzyskanych 

kompetencji w zajęciach dydaktycznych oraz program stażu 

- kandydaci do szkolenia zobowiązani są do wypełnienia załączników 1a, 2, 3 do  

Regulamin rekrutacji do udziału w formach wsparcia dedykowanych pracownikom 

Uniwersytetu Wrocławskiego w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 

Wrocławskiego II na lata 2019-2023" oraz oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych i złożenia ich w Dziekanacie WNZKŚ do dnia 

10.10.2019 r. 

- postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie przez Komisję powołaną przez 

Dziekana 

 

 


