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Raport uczestnika mobilności - 2016 - KA1 - 
Szkolnictwo wyższe - Wyjazd pracownika w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazd 
szkoleniowy

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Document code: EP-KA1-HE-Staff-2016

1 Cel raportu uczestnika

Niniejszy raport służy przekazaniu instytucjom zarządzającym programem Erasmus+ istotnych 
informacji, które mogą okazać się przydatne innym uczestnikom oraz pozwolą na udoskonalenie 
działania programu E+. Jesteśmy wdzięczni Pani/Panu za czas poświęcony na wypełnienie raportu.

Wszelkie zawarte w raporcie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych. Po złożeniu raportu, dostęp do niego będą miały: instytucja wysyłająca, 
Narodowa Agencja programu Erasmus+ oraz Komisja Europejska. Więcej informacji znajduje się 
tutaj .Specific Privacy statement

2 Identyfikacja uczestnika oraz ogólne informacje

* 2.1 Imię i nazwisko
Patrz sekcja "Publikowanie i stosowanie prawa do informacji oraz adresu e-mail" na końcu raportu. Dotyczy zasad korzystania z 
danych osobowych.

Dobromiła Stano

*

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/dpo_pl.htm
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* 2.2 Adres e-mail, na który będzie można kontaktować się ze mną w przyszłości
Patrz sekcja "Publikowanie i stosowanie prawa do informacji oraz adresu e-mail" na końcu raportu. Dotyczy zasad korzystania z 
danych osobowych.
Upewnij się, że podany adres e-mail jest poprawny.

dobromila.stano@gmail.com

* 2.3 Czy jest to Pana/Pani pierwszy wyjazd na stypendium jako pracownika uczelni w ramach 
programu Erasmus+ lub programu Uczenie się przez całe życie?

Tak
Nie

* 2.4 Proszę podać ile razy wyjechał/a Pan/Pani jako pracownik uczelni w ramach programu 
Erasmus+ lub programu Uczenie się przez całe życie?

2-5 razy
6-10 razy
Więcej niż 10 razy

* 2.5 W mobilności jakiego typu brał/a Pan/Pani udział?

Wyjazd pracownika w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
Wyjazd szkoleniowy pracownika

* 2.7 W jakim stopniu pracownicy są zachęcani do udziału w wyjazdach zagranicznych, które 
stanowią część strategii instytucjonalnej (np. ogólnej, dotyczącej rozwoju kadry, 
umiędzynarodowienia)?

Bardzo dużym
Dużym
Małym
Bardzo małym

* 2.9 Czy umowa finansowa pomiędzy Panią/Panem a instytucją wysyłającą została podpisana 
przed rozpoczęciem mobilności?

Tak
Nie

*

*

*

*

*

*
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* 2.10 Jakie były główne czynniki motywacyjne do wzięcia udziału w mobilności?
Możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Zdobycie wiedzy i specyficznego "know-how" wynikającego z dobrych praktyk stosowanych w 
zagranicznym ośrodku
Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych i umiejętności dydaktycznych
Zwiększenie świadomości w kontekście różnorodności socjologicznej, językowej i kulturowej
Zdobycie praktycznych umiejętności w mojej dziedzinie oraz możliwość rozwoju zawodowego
Zwiększenie satysfakcji z pracy
Rozszerzenie moich kontaktów zawodowych
Wzmocnienie współpracy z instytucją partnerską
Budowanie współpracy z rynkiem pracy
Tworzenie rezultatów przynoszących dodatkowe korzyści takich jak opracowywanie 
programów nauczania, tworzenie wspólnych kursów lub modułów, sieci akademickich, 
współpracy badawczej itp.
Rozwijanie nowych praktyk i metod nauczania
Możliwość przekazania wiedzy i umiejętności studentom
Poprawienie jakości mobilności studentów i pracowników z i do mojej uczelni macierzystej
Poznanie nowych ludzi
Zwiększenie moich możliwości zawodowych i szans na przyszłe zatrudnienie
Otrzymanie dofinansowania w ramach programu Erasmus+
Poprawienie znajomości języka obcego
Rozwój usług oferowanych przez moją uczelnię macierzystą
Inne

* 2.12 Czy Pana/Pani mobilność obejmowała następujące elementy?
Możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Wykłady
Job shadowing
Szkolenia/seminarium/warsztaty
Opieka nad pracami badawczymi studentów
Kursy online/uczenie się na odległość
Problem-based learning/studia przypadku
Własna działalność badawcza
Promocja i/lub monitoring działań podejmowanych w ramach programu Erasmus+
Wspólne przedsięwzięcia i seminaria
Udział w Staff Training Week
Udział w testach/egzaminach
Planowanie przyszłej współpracy w ramach programu Erasmus+
Program kulturalny
Monitoring projektów Erasmus+

*

*
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EUR/dzień550

EUR180

EUR

3 Sprawy organizacyjne

3.1 Jeśli dotyczy, ile wyniósł koszt podróży do i z instytucji przyjmującej?

3.2 Jeśli dotyczy, ile Pan/Pani otrzymał/a od instytucji wysyłającej/przyjmującej na pokrycie kosztów 
podróży?

3.3 Jeśli dotyczy, ile otrzymał/a Pan/Pani od instytucji wysyłającej na koszty utrzymania za granicą 
(lub instytucji przyjmującej w przypadku, jeśli jest Pan/Pani pracownikiem przedsiębiorstwa)?

4 Rozwój osobisty i zawodowy
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4.1 Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności

Zdecydowanie 
tak

Raczej 
tak

Nie 
mam 
zdania

Raczej 
nie

Zdecydowanie 
nie

*Skorzystałem/am 
z dobrych praktyk 
poznanych za 
granicą

*Mogłem/am 
poznać i rozwinąć 
nowe praktyczne 
metody nauczania

*Nabyłem/am 
właściwych dla 
sektora szkolnictwa 
wyższego lub 
praktycznych 
umiejętności 
mających 
znaczenie dla mojej 
obecnej pracy i 
rozwoju 
zawodowego

*

*

*
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*Zwiększyłem/am 
moje kompetencje 
organizacyjne/w 
zakresie 
zarządzania

*Wzmocniłem/am 
lub poszerzyłem
/am kontakty w 
ramach mojej sieci 
kontaktów 
zawodowych lub 
nawiązałem/am 
nowe kontakty

*Wzmocniłem/am 
współpracę z 
instytucją
/organizacją 
partnerską

*Nawiązałem/am 
współpracę z 
podmiotami na 
rynku pracy

*Nawiązałem/am 
współpracę z 
podmiotami 
społeczeństwa 
obywatelskiego

*

*

*

*

*
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*Podniosłem/am 
własne 
umiejętności 
językowe w 
zakresie języka 
obcego

*Wzrosły moje 
społeczne, 
językowe i/lub 
kulturowe 
kompetencje

*Poprawiłem/am 
moje umiejętności 
w zakresie 
korzystania z 
narzędzi i 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 
(np. komputer, 
internet, wirtualne 
platformy 
współpracy, 
oprogramowanie, 
urządzenia ICT itp.)

*Zwiększyłem/am 
swoją satysfakcję z 
pracy

*

*

*

*
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*Zwiększyłem/am 
moje szanse 
zatrudnienia i 
kariery zawodowej

*
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4.2 Ponadto, podczas mojej mobilności...

Zdecydowanie 
tak

Raczej 
tak

Nie 
mam 
zdania

Raczej 
nie

Zdecydowanie 
nie

*Podzieliłem/am 
się moją własną 
wiedzą i 
umiejętnościami ze 
studentami i/lub 
innymi osobami

*Przyczyniłem/am 
się do tworzenia 
rezultatów 
przynoszących 
dodatkowe korzyści 
takich jak 
opracowywanie 
programów 
nauczania, 
tworzenie 
wspólnych kursów 
lub modułów, sieci 
akademickich, 
współpracy 
badawczej itp.

*Przyczyniłem/am 
się do poprawy 
jakości mobilności 
studentów i 
pracowników z i do 
mojej instytucji 
wysyłającej

Inne

*

*

*
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4.6 Mój wyjazd następująco wpłynął na uczelnię macierzystą:

Zdecydowanie 
tak

Raczej 
tak

Nie 
mam 
zdania

Raczej 
nie

Zdecydowanie 
nie

Nie 
dotyczy

*Przyczyni się do 
stosowania nowych 
metod nauczania
/podejść/dobrych 
praktyk w mojej 
uczelni macierzystej

*Przyczynił się do 
stosowania nowych 
metod nauczania
/podejść/dobrych 
praktyk w mojej 
uczelni macierzystej

*Przyczyni się do 
nazwiązania nowej / 
wzmocnienia 
istniejącej współpracy 
z instytucją 
partnerską / 
instytucjami 
partnerskimi

*

*

*
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*Przyczynił się do 
nazwiązania nowej / 
wzmocnienia 
istniejącej współpracy 
z instytucją 
partnerską / 
instytucjami 
partnerskimi

*Przyczyni się do 
umiędzynarodowienia 
mojej uczelni 
macierzystej

*Przyczynił się do 
umiędzynarodowienia 
mojej uczelni 
macierzystej

*Przyczyni się do 
większego rozwoju 
programu nauczania 
instytucjii wysyłającej

*Przyczynił się do 
większego rozwoju 
programu nauczania 
instytucjii wysyłającej

*

*

*

*

*
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*Przyczyni się do 
wprowadzenia zmian 
w organizacji
/zarządzaniu w 
instytucji wysyłającej

*Przyczynił się do 
wprowadzenia zmian 
w organizacji
/zarządzaniu w 
instytucji wysyłającej

Inne

*

*
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5 Formy uznania wyjazdu

* 5.1 W jaki sposób zrealizowana mobilność będzie uznana przez instytucję wysyłającą?
Możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Jako część mojej pracy
Element okresowej oceny pracy, której podlegam
Nieformalne uznanie przez przełożonych
Podniesienie wynagrodzenia
Inne
Nie zostanie uznana

* 5.2 Czy jest Pan/Pani usatysfakcjonowany/a formą uznania wyjazdu przez uczelnię macierzystą?

Tak
Nie
Nie wiem/nie jestem w stanie ocenić

6 Podsumowanie

* 6.1 Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udziału w mobilności?

Bardzo zadowolony/a
Raczej zadowolony/a
Nie mam zdania
Raczej niezadowolony/a
Bardzo niezadowolony/a

*

*

*
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* 6.2 Czy poleciłby/poleciłaby Pan/Pani udział w mobilności innym pracownikom?

Tak
Nie

* 6.3 Jak zamierza Pan/Pani podzielić się zdobytym doświadczeniem?
Możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Składając pisemne sprawozdanie
Na zebraniu/zebraniach z pracownikami
Na konferencji/konferencjach
Podczas warsztatów z pracownikami
Poprzez media
Inne
Nie planuję podzielić się zdobytym doświadczeniem

6.4 W tym miejscu może Pan/Pani podzielić się informacjami, obserwacjami, komentarzami lub 
zaleceniami, które mogą być przydatne dla innych studentów, chcących pojechać na 
stypendium, Narodowej Agencji lub Komisji Europejskiej.

7 Prawo do publikacji informacji i wykorzystania adresu e-mail

*

*
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* 7.1 Jestem chętny/a do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w programie 
Erasmus+ z pracownikami i uczniami. Mogą się oni kontaktować ze mną poprzez mój adres e-
mail.

Tak
Nie

* 7.2 Wyrażam zgodę, aby niniejszy raport (lub jego części) został opublikowany i udostępniony do 
publicznej wiadomości.

Tak, z moim imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail
Tak, anonimowo (bez podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail)
Nie

* 7.3 Wyrażam zgodę na użycie mojego adresu e-mail w przyszłości w celu kontaktu ze mną w 
sprawach dotyczących dalszych badań związanych z treścią tego raportu końcowego lub w 
kwestiach dotyczących programu Erasmus+ i innych zagadnień europejskich.

Tak
Nie

Contact

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en

*

*

*




