
Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie 

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych UG 

Akcja KA 107 (edycja 2017) 

 

 

1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie Pedago-

giki WNS UG 

2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: Rosyjski Uniwersytet Przy-

jaźni Narodów w Moskwie, w ramach umowy Erasmus+ oraz umowy dwustronnej  

3. Termin wyjazdu: kwiecień 2019 r. (zakończenie najpóźniej do 30 kwietnia 2017) 

4. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomię-

dzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim  

5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją 

Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim 

 

Terminy i zasady rekrutacji 

1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: 

dr hab. Justyna Siemionow, Wicedyrektor IP ds. naukowych, przewodnicząca 

prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska, Kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą 

mgr Magdalena Sawicz, Koordynator Programu Erasmus w IP, Sekretarz 

2. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem 

do RUDN: od 21 maja do 15 czerwca 2018 r. 

3. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój A 404, mgr Magdalena 

Sawicz  

4. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 20 czerwca 2018 r.  

Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezer-
wową 

5. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG 

(pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 5 maja 2016 r.)  

Kryteria stawiane kandydatom 

1. Zainteresowania naukowe, potwierdzone publikacjami (także w języku rosyjskim) i prowadzonymi 
badaniami w obszarze pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień szeroko rozumianego 
dzieciństwa, edukacji szkolnej i przedszkolnej, systemów szkolnictwa oraz kształcenia nauczycieli, 
zwłaszcza wczesnej edukacji. 

2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów RUDN (8 godz.), uwzględniają-
cych specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego. 

3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.  

4. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze 
studentami. 

5. Udokumentowane zaangażowane w dotychczasową współpracę z RUDN i realizację działań w ramach 
Programu Erasmus+.    

6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy nauko-
wej między uniwersytetami partnerskimi. 


