
 
 

 

REGULAMIN 

rekrutacji na kursy realizowane w ramach Projektu 

Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania 

 

 

§ 1. 

Informacje o Projekcie 

1. Projekt „Kompetentny wykładowca - wysoki poziom nauczania” jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III - Szkolnictwo Wyższe 

dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. 

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju, a Politechniką Warszawską. 

3. Projekt realizowany jest od 1.03.2017 r. do 28.02.2019 r. 

4. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich 

Politechniki Warszawskiej. 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników (nauczycieli akademickich), którzy 

otrzymają wsparcie w postaci możliwości wzięcia udziału w proponowanych kursach, oraz zasady 

uczestnictwa w projekcie „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”, zwanym dalej 

Projektem. 

2. Rekrutacja do projektu ogranicza się do nauczycieli akademickich 10 wydziałów Politechniki 

Warszawskiej i Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku oraz członków Rektorskiego Zespołu 

ds. Innowacyjnych Form Kształcenia – INFOX. 

3. Projekt obejmuje 4 obszary wsparcia, w których nauczyciele akademiccy mają możliwość 

podniesienia swoich kompetencji dydaktycznych w zakresie: 

a) innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, 

b) umiejętności informatycznych, 

c) zarządzania informacją, 

d) prowadzenia dydaktyki w języku obcym. 

4. Koordynatorem Projektu jest Dział Wsparcia Edukacji Centrum Zarządzania Innowacjami 

i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. 

5. Nadzór nad realizacją Projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje Kierownik Projektu. 

6. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-

wsparcia-edukacji/projekty/kadra/. 

 

https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-wsparcia-edukacji/projekty/kadra/
https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-wsparcia-edukacji/projekty/kadra/


 
 

§ 3. 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja dokonywana jest spośród nauczycieli akademickich następujących wydziałów 

Politechniki Warszawskiej: Administracji i Nauk Społecznych, Mechanicznego Energetyki 

i Lotnictwa, Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Chemicznego, 

Mechatroniki, Matematyki i Nauk Informacyjnych, Elektroniki i Technik Informacyjnych, 

Elektrycznego, Zarządzania oraz Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, a także członków 

Rektorskiego Zespołu ds. Innowacyjnych Form Kształcenia - INFOX. 

2. Podniesienie kompetencji przez nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, 

a tym samym udział w kursach, musi wynikać z potrzeb dydaktycznych jednostki i zostanie 

praktycznie wykorzystane w procesie kształcenia. 

3. Podstawę rekrutacji stanowi wynik bilansu kompetencji, badania przeprowadzonego na etapie 

aplikowania do otrzymania wsparcia w ramach Projektu.  

4. Kierownikowi Projektu przysługuje prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu 

uczestnika na kurs na podstawie wypełnionego przez nauczyciela akademickiego uzasadnienia 

względem przedmiotowego obszaru wsparcia, będącego częścią obligatoryjną bilansu 

kompetencji. Winno to nastąpić po wcześniejszej konsultacji z prowadzącymi przedmiotowy kurs. 

5. Uczestnicy kursów języka angielskiego w zakresie specjalistycznych kompetencji językowych 

zobowiązani są do wypełnienia testu potwierdzającego biegłość językową na poziomie B2 

(w przypadku zgłoszeń na kursy 120-godzinne) oraz B2+ (w przypadku zgłoszeń na kursy 

60-godzinne). Uczestnicy, którzy nie wykażą znajomości językowej na poziomie B2 nie będą 

zakwalifikowani na kurs. 

§ 4. 

Etapy rekrutacji 

1. Zainteresowani udziałem w kursach zgłaszają się poprzez formularz udostępniony w ogłoszeniu 

na stronie internetowej Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, bądź 

przesłany drogą mailową, w terminie wyznaczonym przez Kierownika Projektu. 

2. Osoby, które wypełniły zgłoszenie na kurs, otrzymują na adres e-mailowy wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym, ankietę bilansu kompetencji. Wzięcie udziału w badaniu bilansu kompetencji jest 

elementem obligatoryjnym, decydującym w procesie rekrutacji. Osoby, które wypełniły 

prawidłowo ankietę przy wcześniejszych rekrutacjach, zwolnione są z tego obowiązku. 

3. Na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych i wypełnionych ankiet bilansu 

kompetencji, zespół zarządzający Projektem, dokonuje weryfikacji zgłoszeń, ustalając potencjalną 

listę uczestników kursu. 

4. Listy osób z poszczególnych wydziałów będą podlegały weryfikacji przez dziekana/prodziekana, 

który zaświadczy, iż podniesienie kompetencji we wskazanym obszarze, przez nauczyciela 

akademickiego będącego pracownikiem jego wydziału, wynika z potrzeb dydaktycznych jednostki 

i zostanie praktycznie wykorzystane w kształceniu studentów. 

5. Ostatecznego zatwierdzenia list uczestników kursów dokonuje Kierownik Projektu. 

 

 



 
 

§ 5. 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do bezpłatnego udziału w kursach w ramach Projektu, 

po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem, 

b) przekazania danych osobowych niezbędnych do monitorowania jego udziału w projekcie, 

jak również wyrażenia zgody na przetwarzanie tychże danych, 

c) wzięcia udziału w min. 80 % zajęć, 

d) przeprowadzenia min. 1 semestru zajęć z zastosowaniem nabytych kompetencji w okresie 

realizacji projektu, co zostanie właściwie udokumentowane. 

3. Stypendia na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania wypłacane uczestnikom projektu, 

którzy podnoszą kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych poprzez 

wykorzystanie zagranicznych rozwiązań, są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 

90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły 

i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego. 

2. Sprawy sporne rozstrzygane są przez Kierownika Projektu. 

3. Od decyzji Kierownika Projektu przysługuje odwołanie do Dyrektora Centrum Zarządzania 

Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej - w pierwszej instancji, 

a w drugiej instancji do Prorektora ds. Studiów Politechniki Warszawskiej. 


