
REGULAMIN KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU 

BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA ZA GRANICĘ W RAMACH PROGRAMU „MOBILNOŚĆ 

KADRY” UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO 

(zasady oceniania wniosków dostępne są na wydziałowej stronie internetowej, zakładka NAUKA) 

1. Kwalifikacja pracowników na wyjazd w ramach Programu „Mobilność Kadry” Uniwersytetu 

Śląskiego (zwanego dalej Programem) musi spełniać warunki zawarte w zarządzeniu JM Rektora 

Uniwersytetu Śląskiego nr 168 z dnia 17.11.2017 i będzie miała charakter konkursu. 

2. W ramach Programu pracownicy odbywają staże naukowe w renomowanych ośrodkach naukowo-

badawczych. Czas trwania stażu wynosi nie mniej niż 3 pełne miesiące. 

3. W konkursie mogą brać udział osoby (dalej nazywane „Kandydatami”), które spełniają następujące 

kryteria formalne: 

a. Są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, 

zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu na Uniwersytecie Śląskim, dla których Uniwersytet 

Śląski jest podstawowym miejscem pracy w myśl ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i 

którzy posiadają stopień doktora lub doktora habilitowanego ale nie uzyskali tytułu profesora. 

b. Na danym etapie rozwoju naukowego, tj. po uzyskaniu stopnia doktora, lub doktora 

habilitowanego, nie uczestniczyły w stażu finansowanym w ramach Programu. 

c. Wcześniej ubiegały się o środki zewnętrzne na odbycie stażu naukowego w ośrodku 

zagranicznym lub wykażą brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na odbycie 

takiego stażu.  

d. Złożyli przynajmniej jeden wniosek o finansowanie projektu badawczego do agencji krajowej 

lub zagranicznej w roli kierownika w ostatnich pięciu latach. 

e. Uzyskali ocenę pozytywną podczas ostatniej oceny okresowej pracowników (jeśli dotyczy). 

f. W ciągu ostatnich pięciu lat uzyskali ze swojego dorobku naukowego (publikacje, monografie, 

rozdziały w monografiach rozdziały w książkach, patenty, wdrożenia patentów, wzory 

użytkowe) co najmniej 50 pkt liczonych zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 

27.12.2016, poz. 2154 

4. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie kwalifikacji jest Wydziałowa Komisja do spraw 

Mobilności Kadry powołana przez Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (zwana 

dalej „Komisją”). 

5. Podstawą kwalifikacji Kandydatów do udziału w Programie jest złożenie kompletnego 

indywidualnego wniosku o finansowanie stażu zagranicznego, trwającego nie mniej niż 3 pełne 

miesiące, w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowo-badawczym.  

6. Szczegółowy opis wniosku w formie ankiety (zasady oceniania wniosków wraz ze wzorem ankiety 

stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu)  wraz z załącznikami należy złożyć u wyznaczonego 

koordynatora Komisji w terminie ogłoszonym przez Komisję. Prawidłowo wypełniona ankieta 

będzie podstawą do dalszego procedowania złożonego przez Kandydata wniosku. Poszczególne 

pozycje ankiety są punktowane, a uzyskane przez Kandydatów sumy punktów są podstawą do 

utworzenia listy rankingowej. 

7. Złożenie wniosku będzie potwierdzone datą wpływu przez koordynatora Komisji.  

8. Oceny wniosków dokonuje Komisja, a podstawowe kryteria oceny dotyczą: dorobku Kandydata, 

programu stażu, znaczenia wybranego ośrodka naukowego, pozycji naukowej opiekuna stażu 

i możliwości uzyskania przez Kandydata awansu naukowego. Pierwszeństwo maja kandydaci, 

którzy nie odbyli 3-miesięcznego stażu naukowego w ośrodku zagranicznym.  

9. Na podstawie sumy punktów uzyskanych przez Kandydatów w trakcie kwalifikacji Komisja 

przedstawi Rektorowi listę rankingową wniosków rozpoczynając od najlepszego wyniku. 



10. Terminy rekrutacji, kryteria selekcji i ogłaszane będą na stronie internetowej Wydziału Biologii i 

Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Informacja o zajętym przez Kandydata miejscu na 

liście rankingowej wraz z liczbą przyznanych punktów zostanie niezwłocznie przesłana na jego 

adres e-mailowy. O terminie rekrutacji pracownicy zostaną poinformowani nie później niż 60 dni 

przed wyznaczonym przez właściwą jednostkę zakończeniem rekrutacji. 

11. W roku akademickim z Programu mogą skorzystać dwie osoby z Wydziału Biologii i Ochrony 

Środowiska, w tym co najwyżej jedna z tytułem doktora habilitowanego. Jeśli inne jednostki 

Uniwersytetu Śląskiego nie wskażą wystarczającej liczby osób, kolejne osoby z listy rankingowej 

Wydziału będą miały szansę skorzystać z finansowania w ramach Programu. Wysoka pozycja 

Kandydata na wydziałowej liście rankingowej nie jest równoznaczna z przyznaniem finansowania 

wyjazdu. Decyzję o finansowaniu stażu podejmuje Rektor ds. Badań Naukowych. 

12.  Maksymalną wysokość środków, które zostaną przyznanie pracownikowi na sfinansowanie 

wyjazdu, ustali Rektor. 

13. Planując wyjazd na staż Kandydat ma obowiązek poinformować o tym fakcie swoich 

przełożonych. 

14. Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji kwalifikacyjnej do 

Dziekana w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Odwołanie będzie rozstrzygane w ciągu 

14 dni, a stosowna decyzja zostanie przekazana Kandydatom w formie pisemnej. 

15. Protokoły z posiedzeń Komisji kwalifikacyjnej będą przekazane Rektorowi ds. Badań Naukowych 

przez Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.  

16. Kandydat zakwalifikowany do odbycia stażu, który rezygnuje z wyjazdu, powinien o tym 

niezwłocznie poinformować Komisję w formie pisemnej.  

17. Zakwalifikowany Kandydat (nazywany dalej Beneficjentem) składa w Dziale Współpracy 

z Zagranicą wniosek o urlop szkoleniowy (wniosek W/S i wniosek W/P zgodnie z zarządzeniem nr 

32 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 21.04.2016).  

18.  Beneficjent powinien się ubezpieczyć na czas trwania wyjazdu, a ubezpieczenie powinno 

obejmować zarówno czas podróży jak i pobytu. 

19. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia finansowego stażu w ciągu 14 dni od powrotu do 

jednostki macierzystej. 

20. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia raportu Komisji, nie później niż w terminie 3 miesięcy 

od dnia planowanego ukończenia stażu. Do sprawozdania ze stażu potrzebne są: potwierdzenie 

pobytu i informacja o zrealizowaniu indywidualnego programu stażu na papierze firmowym 

uczelni przyjmującej. 

21. Po odbytym stażu Beneficjent jest zobowiązany do:  

a. Złożenia wniosku o finansowanie projektu badawczego do jednej z agencji krajowych lub 

zagranicznych w terminie do dwóch lat od ukończenia stażu. 

b. Opracowania we współpracy z partnerem zagranicznym publikacji, która będzie mogła 

stanowić dorobek parametryczny Wydziału.  

22. Niedopełnienie zobowiązań podjętych przez Beneficjenta może skutkować wyłączeniem 

Beneficjenta z uczestnictwa w programach projakościowych lub odmową zgody na odbycie urlopu 

naukowego w ciągu kolejnych dwóch lat.  


