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ganizowany przyjmuje się pobyt za granicą, który
jest wynikiem podpisania umowy pomiędzy krajową
instytucją wysyłająca (np. uczelnią) i zagranicznym
partnerem przyjmującym określającej zarówno treść,
cel i czas trwania wyjazdu, jak i jego aspekty praktyczne. Osoby przebywające w innym kraju UE lub
kraju EFTA/EOG w ramach wspólnotowych programów edukacyjnych (takich jak Socrates/Erasmus
czy Leonardo da Vinci) automatycznie spełniają
wszystkie kryteria jakości odnoszące się do dokumentu Europass-Mobilność. Wyjazdy w ramach innych inicjatyw edukacyjnych muszą spełniać łącznie
kryteria jakości określone w decyzji ustanawiającej
Europass.
Dokument Europass-Mobilność wydaje bezpłatnie
Krajowe Centrum Europass na wniosek instytucji
organizującej naukę, praktykę lub staż. Wpisów potwierdzających ukończenie nauki lub szkoleń dokonują polskie instytucje wysyłające i zagraniczne organizacje przyjmujące. Dokument jest wydawany w
języku polskim i dodatkowo, na życzenie, w języku
obcym uzgodnionym przez instytucję wysyłającą/
przyjmującą zainteresowanego.
Europass
jest
częścią
inicjatywy
Komisji
Europejskiej mającej na celu zwiększenie przejrzystości kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz
wspieranie mobilności zawodowej w krajach Unii
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Europejskiej oraz krajach EFTA/EOG. Europass
obejmuje portfolio 5 dokumentów umożliwiających
obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie
kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy. W skład Europass, oprócz dokumentu Europass-Mobilność, wchodzą: EuropassCV – standardowy formularz życiorysu używany
w takiej samej formie we wszystkich krajach UE,
Europass-Paszport Językowy, który prezentuje stopień znajomości języków obcych zgodnie z jednolitymi kryteriami przyjętymi na obszarze całej UE,
Europass-Suplement do Dyplomu, który ułatwia osobom trzecim zrozumienie znaczenia dyplomu szkoły
wyższej w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych
przez jego posiadacza oraz Europass-Suplement do
Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
– wydawany absolwentom ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie kompetencji
zdobytych przez jego posiadacza.
Informacje na temat wymogów formalnych, jak
również wzory formularze dostępne są na stronie
http://www.bkkk-cofund.org.pl/index.php?gr=12&act=768.
Katarzyna Żmudzin

Informacje
Działu Płac

Dział Płac informuje ze od 1 kwietnia 2006 do 31 marca
W okresie od grudnia 2005 r. do kwietnia 2006 2007 r. ulega zmianie wysokość składki na fundusz wyr. ukazały się nowe przepisy prawne, ważniejsze z padkowy z 1,73% na 1,08 % .
nich publikujemy:
Pozostałe fundusze nie ulegają zmianie.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
Emerytalny 9,76%
15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w
Rentowy 6,5 %
sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania
Wypadkowy 1,08%
czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profePracy 2,45%
sora (Dz. U. 05.252.2125);
Razem = 19,79%
(wcześniej 20,44%)
 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku SoPani
cjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i
Marzenie Kiernowicz
tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzez powodu śmierci
czypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie
OJCA
dnia 10 maja 1974 r. (Dz. U. 06.14.94);
wyrazy serdecznego współczucia
 Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej
składają
Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemwspółpracownicy
nym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskanych w
obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia
15 września 1978 r. (Dz. U. 06.14.96);
mgr Jackowi Wayda
 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów
wyrazy głębokiego współczucia
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za graz powodu śmierci matki
nicą (Dz. U. 06. 37.255);
 Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustaSkładają:
wy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
Pracownicy Wydziału Zarządzania
06. 46.328);
Urszula Dzikuć Biuro Prawne
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