ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ЗА ПРОГРАМОЮ ERASMUS+
ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
У КРАКІВСЬКІЙ АКАДЕМІЇ «ІГНАТІАНУМ»
Відповідно до міжінституційної угоди між Житомирським державним
університетом імені Івана Франка та Краківською Академією «Ігнатіанум»
(Республіка Польща) у рамках академічної мобільності програми Erasmus+
оголошується конкурс на участь у програмі викладацької академічної
мобільності у ІІ семестрі 2020/2021 н.р. (період з 22 лютого по 23 червня
2021 р.) у Краківській Академії «Ігнатіанум» за такими мобільностями:
•

1 мобільність працівника для викладання. Тривалість періоду
мобільності – 5 днів;
Відбір

кандидатів

здійснюється

експертами

Житомирського

державного університету імені Івана Франка упродовж 2-х тижнів з моменту
завершення прийому документів.
Вимоги до кандидатів:
•

знання

іноземних

мов:

англійської

та/або

польської

(перевага

надаватиметься кандидатам, які володіють польською мовою);
•

науковий ступінь доктора філософії/доктора мистецтв або доктора наук;

•

досвід участі у міжнародних проектах та/або викладацької діяльності за
кордоном (у Республіці Польща у пріоритеті);

•

наукові зв’язки з однією з кафедр Краківської Академії «Ігнатіанум», яка
може прийняти викладача за програмою академічної мобільності.

Документи, які необхідно подати для участі у конкурсі:
•

анкета (українською мовою за зразком);

•

резюме (curriculum vitae) українською мовою (станом на 2020 р.);

•

список публікацій;

•

згода відповідної кафедри Краківської Академії «Ігнатіанум» про прийом
за програмою академічної мобільності;

•

тематика і план лекцій для виголошення під час програми (для
кандидатів, які виїжджають для викладання);

•

план перебування в Академії «Ігнатіанум» (для кандидатів, які
виїжджають для обміну досвідом).
Документи кандидатів приймаються до 16 листопада 2020 р. у

роздрукованому вигляді у Відділі міжнародних та регіональних зв’язків
Житомирського державного уныверситету імені Івана Франка.
Результати конкурсу будуть оголошені 30 листопада 2020 р.
Увага! Відбіркова комісія не гарантує отримання права на в’їзд за
кордон! Вирішення візових питань покладається на учасника проекту.
Кандидат може відмовитися від рішення відбіркової комісії протягом 7
днів із дня оголошення результатів конкурсу. Відмова від участі в проекті
здійснюється у формі письмової заяви.
Координатори програми Erasmus+ в ЖДУ ім. Івана Франка:
Відділ міжнародних та регіональних зв’язків (корп. 4, к.218)
Начальник відділу – Черниш Кристина Ігорівна
тел.: +38 0412 43 11 95, внутрішній 113
e-mail: int@zu.edu.ua
Сайт програми Erasmus+ в Україні: erasmusplus.org.ua
Сайт Краківської Академії «Ігнатіанум»: ignatianum.edu.pl

ERASMUS+ CALL FOR PROPOSALS
According to agreement between Zhytomyr Ivan Franko State University
and Academy "Ignatianum" (Krakow, Poland) in the framework of academic
mobility of Erasmus+ program a competition for participation in the program of
academic mobility in the II semester of 2020/2021 (the period from February 22 to
June 23, 2021) is announced for:
• 1 staff mobility for teaching;
Candidates would be chosen in 2 weeks after receiving all documents by
experts of Zhytomyr Ivan Franko State University.
Requirements for candidates:
• knowledge of foreign languages: English and/or Polish (preference will be given
to candidates who speak Polish);
• Doctor of Philosophy/Doctor of Arts or Doctor of Science;
• experience of participation in international projects and/or teaching activities
abroad (Polish experience is in priority);
• scientific relations with one of the departments of the Krakow Academy
"Ignatianum", which can take a teacher in the program of academic mobility.
Documents:
• an application form;
• curriculum vitae in Ukrainian;
• copy of the documents confirming the research work in these specialties (the list
of publications, diplomas, awards etc.);
• a theme and a plan of the lecture;
• a document confirming that the corresponding department of Academy
"Ignatianum" is ready to cooperate with you.
The documents can be submitted till 16 November, 2020.
Competition results will be announced on 30 November, 2020.
Erasmus Coordinator:
Krystyna Chernysh, +38 0412 43 11 95, int@zu.edu.ua
For more information about the programme, please visit the following websites:
erasmusplus.org.ua
ignatianum.edu.pl

