Projekt „WELCOME TO POLAND”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W SZKOLENIU ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE – ENGLISH AS THE MEDIUM OF
INSTRUCTION (ATE-EMI) DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTETU IM.
ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

§1

[Informacje o Projekcie]
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie pt.
„AMU FORWARD” współfinansowanym ze środków Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej w ramach programu „Welcome to Poland”. Projekt jest realizowany w
okresie 04.02.2019 – 30.06.2020 r.
2. Beneficjentem Projektu jest Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, ul.
Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
3. W ramach Projektu realizowane jest Zadanie pt.: „Szkolenie Academic Teaching ExcellenceEnglish as a medium of instruction”(ATE-EMI) dla 15 nauczycieli akademickich.
4. Grupę docelową stanowią nauczyciele akademiccy Beneficjenta z dowolnych kierunków
studiów, którzy prowadzą zajęcia dla studentów zagranicznych w języku angielskim jako
wykładowym -15 osób.
5. Dla osób zakwalifikowanych - Uczestników/Uczestniczek udział w projekcie jest bezpłatny.
6. Biuro projektu mieści się w Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu.
§2
[Słownik pojęć]
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
1. Beneficjent - Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.
2. Projekt - „AMU FORWARD” realizowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej w ramach programu „Welcome to Poland”.
3. Uczestnik projektu-osoba spełniająca wszystkie kryteria udziału w Projekcie,
zakwalifikowana do udziału w Projekcie i Zadaniu.
4. Kandydat - osoba będąca nauczycielem akademickim Beneficjenta zainteresowana udziałem
w Zadaniu.
5. Regulamin - Regulamin rekrutacji i udziału w Academic Teaching Excellence – English as the
medium of instruction.

6. Zespół Projektowy – Kierownik Projektu oraz pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą
wspierający działania w Projekcie.
§3
[Warunki uczestnictwa w Projekcie]
1. Kandydat deklaruje chęć uczestnictwa w Projekcie i Zadaniu, wypełniając i składając w
wyznaczonym terminie formularz zgłoszeniowy, który zawiera m.in.
- oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem, spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie i
Zadaniu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
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- pisemną zgodę bezpośredniego przełożonego na
zakwalifikowani)

uczestnictwo w zadaniu (kandydaci

§4
[Formy wsparcia realizowane w ramach Projektu]
1. Oferowane w ramach Projektu Zadanie wspiera rozwój kompetencji efektywnego
planowania i przeprowadzania wykładów w języku angielskim, komunikowania się ze
studentami zagranicznymi o zróżnicowanym poziomie znajomości języka, wykorzystywania
języka angielskiego podczas zajęć/dyskusji/prezentacji/.
2. W ramach Zadania zostanie utworzona jedna grupa pracowników (15 osób).
3. Zadanie trwa 35 godzin w formie intensywnego, pięciodniowego seminarium.
4. Każdy uczestnik kursu otrzyma: materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia kursu.
[Procedura rekrutacji]
Rekrutacje kandydatów do udziału w szkoleniu w zakresie doskonalenia języka angielskiego,
przeprowadza się w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryteria formalne:
- złożenie osobiście w biurze projektu lub przesłanie drogą elektroniczną na adres:
sujka@amu.edu.pl formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/nauka-i-wspolpraca-miedzynarodowa/dzial-wspolpracy-zzagranica/wydarzenia/szkolenia-nawa wraz z dokumentami wskazanymi w § 3 ust. 1., do dnia
15.07.2019 roku
- spełnienie kryteriów grupy docelowej, którą stanowią nauczyciele akademiccy
2. Kryteria jakościowe:
- kandydat posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów zagranicznych w
języku angielskim jako wykładowym;
- kandydat oświadczy, że jego poziom językowy to minimum B2;
- w przypadku większej liczby Kandydatów spełniających ww. kryteria udziału w Projekcie,
decydować będzie kolejność zgłoszeń.
3. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i
mężczyzn.
4. Wsparciem w ramach Zadania w Projekcie zostaną objęci następujący Uczestnicy projektu –
15 osób spełniających kryteria udziału w projekcie.
5. Osoby z niepełnosprawnościami uzyskają pomoc przy rekrutacji odpowiadającą ich
indywidualnym potrzebom.
6. O przyjęciu Uczestnika projektu do Zadania zdecyduje Zespół Projektowy w porozumieniu z
Prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej Beneficjenta.
7. Uruchomienie Zadania uwarunkowane jest zgłoszeniem się grupy docelowej
tj. 15 osób spełniających kryteria udziału w Projekcie i Zadaniu.
8. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń Kandydatów termin rekrutacji wskazany w ust.
1 może ulec zmianie.
9. O konieczności uzupełnienia lub poprawienia formularza zgłoszeniowego, Kandydaci będą
informowani na bieżąco telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku nie
uzupełnienie lub nie poprawienia formularza zgłoszeniowego, bądź nie uzupełnienia
pozostałych dokumentów wskazanych w § 3 ust. 1, zgłoszenie zostanie odrzucone.
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10. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie i Zadaniu Uczestnicy zostaną poinformowani
drogą mailową do 14 dni po upływie terminu rekrutacji.
11.
W przypadku większej liczby Kandydatów spełniających kryteria udziału w Projekcie i
Zadaniu utworzona zostanie lista rezerwowa spośród Kandydatów zgłaszających udział w
Projekcie i Zadaniu, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do
udziału w Projekcie i Zadaniu. Kandydaci z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowani
do Projektu i Zadania w przypadku rezygnacji Uczestników projektu przed rozpoczęciem
Zadania.
12. Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie i Zadaniu wypełni i złoży w Biurze
projektu w terminie podanym na stronie internetowej Projektu następujące dokumenty:
• Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1);
• Pisemną zgodę bezpośredniego przełożonego na uczestnictwo w zadaniu;
13. Rezygnację z udziału w procesie rekrutacji należy przesłać e-mailem na
adres:sujka@amu.edu.pl lub złożyć osobiście w Biurze projektu.
14. Dokumenty rekrutacyjne przechowywane są w Biurze projektu.
§6
[Obowiązki Uczestnika projektu]
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
• złożenia Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
• punktualnego i aktywnego uczestnictwa w Zadaniu realizowanym w ramach
Projektu;
• złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, potwierdzenia odbioru
zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu zajęć,
• bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
dalszy jego udział w Projekcie i Zadaniu,
• zgłaszania wszystkich zmian dotyczących danych zawartych w dokumentach
rekrutacyjnych, w tym danych adresowych.
2. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Zadaniu bez skutków finansowych,
z uwagi na zaistnienie ważnych zdarzeń losowych, dotyczących jego osoby,
uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Projekcie. Rezygnację należy wysłać mailem na
adres: sujka@amu.edu.pl lub złożyć osobiście w Biurze projektu.
3. Beneficjent może wykluczyć Uczestnika projektu z udziału w Zadaniu w przypadkach:
• naruszenia przez Uczestnika projektu postanowień Regulaminu lub zasad udziału w
Projekcie;
• rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji Zadania;
• opuszczenia przez Uczestnika projektu ponad 20% wymiaru zajęć (łącznie
usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych) w ramach Zadania;
• podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.
4. W przypadku braku możliwości udziału w Zadaniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika
projektu,Beneficjent dopuszcza możliwość udziału w Zadaniu innego Uczestnika projektu.
§7
[Postanowienia końcowe]
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1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2019 roku i obowiązuje do końca realizacji
Projektu.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu drogą mailową na adres
podany w formularzu zgłoszeniowym.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe na gruncie wykonania niniejszego Regulaminu poddaje się sądowi
właściwemu dla siedziby Beneficjenta.
6. Regulamin jest dostępny do wglądu w Biurze projektu, a także na stronie Działu Współpracy
z Zagranicą UAM.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

