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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZASAD NABORU WNIOSKÓW KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ WSPÓŁPRACY Z EKSPERTAMI 

BIORĄCYMI UDZIAŁ W PROCESIE OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH DO PROGRAMU ERASMUS+ 

ORAZ OCENY RAPORTÓW KOŃCOWYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW PROGRAMU ERASMUS+ 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UMIESZCZENIE  

W WYKAZIE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW 

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w Wykazach kandydatów na ekspertów do udziału w 

wyborze projektów do dofinansowania Erasmus+? 

 

I. Zakres współpracy 

Osoby ubiegające się o status kandydata na eksperta oceniającego wnioski i raporty będą świadczyły usługi 

(zamówienia) określone w szczegółowym wykazie zadań eksperta stanowiącym Załącznik nr 4 do Zasad 

naboru wniosków kandydatów na ekspertów  

 

II. Zasady wyboru 

1. Wymagania formalne obowiązkowe 

 

Kandydat na eksperta musi spełniać łącznie następujące warunki: 

a) złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, 

b) korzystanie z pełni praw publicznych, 

c) pełna zdolność do czynności prawnych, 

d) niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

e) posiadanie wykształcenia wyższego II stopnia, z wyjątkiem sektora Kształcenie i szkolenia 

zawodowe, w którym wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie co najmniej  

I stopnia. 

 

2. Wymagania merytoryczne obowiązkowe 

 

Kandydat na eksperta musi spełniać łącznie następujące warunki: 

a) wiedza w zakresie celów i sposobu realizacji programu Erasmus+, 

b) praktyczne umiejętności obsługi komputera (np. pakiet MS Office lub równoważny, narzędzia 

informatyczne do składania dokumentów online), 

c) znajomość języka polskiego w rozumieniu, czytaniu i pisaniu na poziomie co najmniej C1. 

 

3. Obowiązkowe wymagania merytoryczne specyficzne dla sektorów: 

 

Kandydat w Załączniku nr 2 Wniosek o umieszczenie w Wykazie może zaznaczyć obszary wiedzy  

dla różnych sektorów, jeśli planuje zaangażować się w proces oceny w więcej niż jednym sektorze. 

 

3.1. Sektor Edukacja dorosłych 

1) Co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe pracy w sektorze Edukacja dorosłych lub na jego 

rzecz. 

2) Doświadczenie w zakresie oceniania wniosków o dofinasowanie projektów zawierających działania 

dotyczące rozwoju i edukacji osób dorosłych lub raportów końcowych w tym obszarze (min. dziesięć 
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ocen) bądź doświadczenie w ewaluacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju i edukacji osób dorosłych (min. 

trzy przedsięwzięcia). 

3) Znajomość języka angielskiego w rozumieniu, czytaniu i pisaniu na poziomie co najmniej C1. 

4) Znajomość przynajmniej trzech obszarów wiedzy sektora edukacji dorosłych wymienionych  

w Załączniku nr 1 do Zasad. 

 

3.2. Sektor Edukacja szkolna 

1) Co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe pracy w sektorze Edukacja szkolna lub na jego 

rzecz. 

2) Osiągnięcia w podstawowych obszarach wiedzy (głównych lub przekrojowych) wskazanych  

w Załączniku nr 1 do Zasad. Przez osiągnięcia rozumiane są np.: prowadzone badania, publikacje, 

zrealizowane projekty lub ich ewaluacja lub doświadczenie w zakresie oceniania wniosków  

o dofinasowanie projektów zawierających działania dotyczące edukacji szkolnej lub raportów końcowych 

w tym obszarze (min. dwadzieścia ocen). 

3) Znajomość przynajmniej jednego z głównych lub przynajmniej jednego z przekrojowych obszarów 

wiedzy dotyczących sektora Edukacja szkolna wymienionych w Załączniku nr 1 do Zasad. 

 

3.3. Sektor Szkolnictwo wyższe 

1) Doświadczenie (jedno z poniższych): 

a) w realizacji projektów międzynarodowych (w szczególności edukacyjnych) w sektorze szkolnictwa 

wyższego, lub 

b) w pracy w charakterze eksperta oceniającego wnioski o dofinansowanie projektów międzynarodowych 

i/lub projektów w zakresie mobilności międzynarodowej, realizowanych przez szkoły wyższe, lub 

c) minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w jednostce uczelnianej zajmującej się mobilnością 

międzynarodową. 

2) Znajomość języka angielskiego w rozumieniu, czytaniu i pisaniu na poziomie co najmniej C1 dla 

akcji KA2 i na poziomie co najmniej B2 dla akcji KA1. 

3) Znajomość min. jednego głównego obszaru wiedzy oraz jednego przekrojowego obszaru wiedzy  

z sektora Szkolnictwo wyższe wymienionych w Załączniku nr 1 do Zasad.  

 

3.4. Sektor Młodzież 

1) Doświadczenie w zakresie oceniania wniosków o fundusze w programach edukacyjnych 

dotyczących młodzieży i osób pracujących z młodzieżą lub edukacji pozaformalnej lub raportów 

końcowych w tym obszarze (min. dwadzieścia ocen). 

2) Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w obszarze kształcenia pozaformalnego młodzieży  

i osób pracujących z młodzieżą, np. w charakterze pracownika organizacji/instytucji edukacyjnej, 

edukatora, trenera edukacji pozaformalnej, pedagoga, nauczyciela, instruktora, wychowawcy, eksperta, 

badacza lub inne. 

3) Znajomość przynajmniej dwóch głównych obszarów wiedzy dotyczących sektora Młodzież 

wymienionych w Załączniku nr 1 do Zasad. 

 

3.5. Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

1) Co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

2) Doświadczenie w zakresie oceny wniosków o dofinasowanie lub raportów końcowych projektów 

zawierających działania dotyczące kształcenia i szkoleń zawodowych (min. dwadzieścia ocenionych 

wniosków lub raportów końcowych). 

3) Osiągnięcia w podstawowych obszarach wiedzy (znajomość min. jednego głównego obszaru oraz 

jednego przekrojowego obszaru wiedzy) wskazanych w Załączniku nr 1 do Zasad. Przez osiągnięcia 

rozumiane są w szczególności prowadzone badania, publikacje, zrealizowane projekty lub ich ewaluacja, 
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analizy, artykuły, zrealizowane szkolenia, wykłady, prezentacje, zajęcia, opracowywanie programów 

nauczania i programów szkoleń. 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o umieszczenie w Wykazie, przygotowany na załączonym formularzu,  

2. Wypełniony Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia kandydata, 

3. Wypełniony Załącznik nr 6 – wzór zgodny kandydata na przetwarzanie danych osobowych. 

Miejsce składania dokumentów:  

 dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć do siedziby Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji, Warszawa ul. Mokotowska 43. 

 

Nabór na kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym. 

Ocena kandydata zostanie dokonana przez Komisję Kwalifikacyjną. FRSE zastrzega sobie prawo 

przeprowadzania rozmów z kandydatami. Z kandydatami na ekspertów zostanie podpisana umowa.  

 

Informujemy, że ze względu na procedury obowiązujące Narodową Agencję pierwsze szkolenia muszą być 

organizowane już w II połowie lutego 2017 r. Wybór grupy ekspertów do pracy w najbliższych tygodniach 

musi nastąpić jak najszybciej – prosimy o niezwłoczne składanie wniosków. Wnioski składane później będą 

rozpatrywane w dalszej kolejności, a eksperci będą zapraszani do współpracy zgodnie  

z potrzebami w kolejnych miesiącach.  

 


