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KRYTERIA WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH WNIOSKI W RAMACH PROJEKTU 

SYSTEMOWEGO „ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH 

PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH” FINANSOWANEGO  ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH 

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

 

 

UWAGA: kandydaci nie mogą ubiegać się o pracę eksperta, jeśli pracują w instytucji ubiegającej 

się lub planującej ubiegać się o dofinansowanie w którymkolwiek z trzech terminów naboru 

wniosków w projekcie systemowym „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w 

ramach projektów instytucjonalnych” oraz brać udziału w projektach wyłonionych w ramach 

ww. naborów w charakterze uczestników mobilności. Kandydaci na ekspertów nie mogą też 

pełnić funkcji doradczych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (koordynatorzy 

wojewódzcy, trenerzy). 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe; 

 Wymagany staż pracy w instytucjach i organizacjach działających w ramach systemu 
edukacji lub na jego rzecz - co najmniej 10 lat (m.in. staż pracy  
w szkole, placówce doskonalenia zawodowego nauczycieli, jednostkach nadzoru 
pedagogicznego, samorządzie lokalnym, organizacjach pozarządowych, instytucjach 
szkoleniowych, uczelniach wyższych, osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną 
z ewaluacją projektów); 

 Znajomość języka: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub włoskiego 
na poziomie umożliwiającym ocenę wniosków napisanych w języku obcym oraz 
formułowanie komentarzy i zaleceń w tym języku. 

 Doświadczenie w zakresie ewaluacji (szczególnie projektów Leonardo da Vinci i 
Comenius); 

 Doświadczenie w realizacji projektów europejskich lub innych form współpracy 
europejskiej w edukacji; 

 Ukończone kursy, studia podyplomowe lub inne formy doskonalenia pomocne  
w pełnieniu funkcji eksperta; 

 Umiejętność obsługi komputera - programy użytkowe, praca z prostą bazą danych oraz 
Internetu. 

 

Wymagania dotyczące warunków pracy eksperta: 

 Udział w szkoleniu prowadzonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji przed oceną 
wniosków (koszt dojazdu na szkolenie pokrywa uczestnik; koszt udziału w szkoleniu 
pokrywa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji). Szkolenie odbędzie się w Warszawie dnia 
25 kwietnia 2013 r. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy; 
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 Dyspozycyjność w okresie oceniania wniosków złożonych w trzech terminach konkursu 
ogłoszonego w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry 
edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, w roku 2013, stosownie do 
kalendarza selekcji ustalonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; 

 Dostęp do Internetu, poczty elektronicznej, programu Microsoft Office. 
 

 


