Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty
1. O udział w szkoleniu dydaktycznym w Ośrodku Szkoleniowym Executive Training
Institute Malta w dniach 16-26.07.2021 (termin może jeszcze ulec zmianie) mogą ubiegać
się osoby spełniające następujące kryteria formalne:
a) są pracownikami dydaktycznymi lub badawczo-dydaktycznymi zatrudnionymi
na podstawie umowy o pracę w Kolegium Nauk Humanistycznych UR oraz,
którym okres zatrudnienia nie kończy się przed końcem otrzymanego wsparcia;
b) złożą aplikację
o szkolenie w terminie wyznaczonym przez Komisję
Rekrutacyjną;
c) wykażą, że w wyniku realizacji szkolenia dydaktycznego podniosą swoje
kompetencje;
d) zastrzega się możliwość odstąpienia od podpisania umowy w przypadku ustania
spełniania kryteriów formalnych wymaganych do zakwalifikowania kandydata
na daną formę wsparcia.
2. W szczególności kandydat powinien spełniać następujące warunki:
a) Zatrudnienie w jednostce, w której odbywa się nauczanie przedmiotów
kierunkowych w języku danego szkolenia (nie dotyczy lektoratów języka obcego).
(0-1 pkt.)
b) Udział w realizacji projektów i grantów krajowych (MNiSzW, NCN, NPRH) oraz
międzynarodowych (DPWS, FWPN, Fritz Thyssen SfWF, DAAD), a także projektów
realizowanych dotychczas na UR (NIPR, Budowa potencjału dydaktycznego UR) (0-20
pkt., po 2 pkt. za każdy projekt/grant).
c) Udokumentowane publikacje przekładów tekstów naukowych i dydaktycznych z/na
języki obce (0-20 pkt., zgodnie z następującą punktacją:
- tłumaczenia do 20 tys. znaków (1 arkusz) – 2 pkt.
- tłumaczenia do 40 tys. znaków (2 arkusze) – 4 pkt.
- tłumaczenia powyżej 40 tys. znaków – 6 pkt.)
d) Kryterium dodatkowym jest kolejność zgłoszeń.

Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia Aplikacji do Biura Projektu w Kolegium Nauk
Humanistycznych (ul. mjr. W. Kopisto, pok.112).
Aplikacja powinna zawierać:
1) formularz rekrutacyjny (należy wypełnić online oraz dostarczyć wydruk do
Biura Projektu w KNH;
2) oświadczenie o zatrudnieniu w jednostce, w której odbywa się nauczanie
przedmiotów kierunkowych w języku danego szkolenia;
3) oświadczenie o udziale w projektach (zgodnie z warunkami w pkt. 2b)

4) listę przekładów tekstów naukowych(zgodnie z warunkami w pkt. 2c)
Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń przedstawionych
przez Kandydata.
Aplikacja może być wycofana na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego, na pisemną
prośbę kandydata.
Aplikacje niekompletne, niespełniające warunków formalnych rekrutacji oraz złożone po
wyznaczonym terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.

