
 

 
 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2017; poz. 465 

   

ZARZĄDZENIE Nr 206 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

  

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

Regulamin projektu pn. „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK” 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) 

 

 

z a r z ą d z a   się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Podstawy realizacji Projektu 

 

1. Regulamin określa proces rekrutacji i warunki udziału w ramach realizowanego przez 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu projektu pn. „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 

Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

2. Projekt zarejestrowany pod numerem POWR.03.04.00-00-D024/16-00 jest realizowany 

na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i 

Rozwoju w Warszawie. 

3. Biuro Projektu mieści się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK przy 

ul. Jurija Gagarina 13a, 87-100 Toruń, pokój 34. 

4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. 

 

§ 2 

Definicje i pojęcia ogólne 

 

Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Biuro Projektu – Katedrę Doskonałości Biznesowej, Wydział Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. 

Jurija Gagarina 13a, 87-100 Toruń, pokój nr 34; 

2) Doświadczony pracownik – nauczyciela akademickiego zatrudnionego w 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach umowy o pracę na 
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stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, 

posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora; 

3) Młody pracownik – nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach umowy o pracę na stanowisku 

pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, posiadającego tytuł 

magistra lub stopień doktora; 

4) Kandydat – nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu w ramach umowy o pracę na stanowisku pracownika 

dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, (w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym), należącego do grupy Młodych pracowników lub 

Doświadczonych pracowników, ubiegającego się o możliwość udziału w Projekcie; 

5) Komisja Kwalifikacyjna – zespół 3 członków zespołu zarządzającego Projektu, 

powołanych do oceny zgłaszających się do Projektu Kandydatów i stworzenia listy 

uczestników wraz z listą rezerwową; 

6) Koordynator – osobę powołaną przez rektora do zarządzania realizacją Projektu 

na UMK; 

7) Projekt – przedsięwzięcie pod nazwą „Podniesienie kompetencji kadry 

dydaktycznej UMK”, realizowane przez UMK współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w 

instytucjach szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020; 

8) Uczestnik – Kandydata, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji i 

zakwalifikował się do udziału w Projekcie. Okres zatrudnienia kandydata musi 

obejmować minimum 1,5 roku od momentu rozpoczęcia udziału w projekcie; 

9) UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Jurija 

Gagarina 11, 87-100 Toruń. 

 

§ 3 

Cel projektu 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK poprzez 

objęcie działaniami projektowymi 300 osób kadry dydaktycznej UMK w okresie 01.08.2017-

31.07.2019. 

 

§ 4 

Zakres projektu 

 

1. Każdy Uczestnik Projektu otrzymuje następujący pakiet wsparcia w ramach Projektu: 

a) badanie – bilans kompetencji Uczestnika wskazujący poziom posiadanych 

kompetencji i weryfikujący indywidualne potrzeby (na wstępie) oraz poziom nabytych 

kompetencji (po zakończeniu udzielania wsparcia w Projekcie, wskazujący zmianę 

zakresu kompetencji), 

b) udział w maksymalnie dwóch z czterech poniższych kursów dokształcających 

dotyczących podniesienia kompetencji dydaktycznych w zakresie: 

‒ prowadzenia dydaktyki w języku obcym (Kurs 1), 

‒ innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (Kurs 2), 

‒ umiejętności informatycznych (Kurs 3), 

‒ zarządzania informacją (Kurs 4), 



3 

 

zgodnie ze wskazaniem wynikającym z bilansu kompetencji na wstępie, przy czym 

całkowity koszt na Uczestnika nie może przekroczyć 9 000,00 zł (słownie: dziewięć 

tysięcy). 

2. Wsparcie jest udzielane kompleksowo i nie ma możliwości rezygnacji z któregokolwiek z 

wymienionych w ust. 1 pkt. a-b elementów. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do wdrożenia nabytych w Projekcie kompetencji w ramach 

prowadzonych przez siebie zajęć. Zajęcia muszą obejmować wymiar minimum jednego 

semestru (zrealizowanego lub rozpoczętego w okresie realizacji Projektu, wskazanego 

w § 1 ust. 4). 

4. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z udzieleniem wsparcia w Projekcie z 

wyłączeniem § 6 ust. 2. 

 

§ 5 

Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja Uczestników do Projektu odbywa się w trzech edycjach od października 2017 r. 

do października 2018 r. lub do wyczerpania limitu liczby uczestników. 

2. W ramach Projektu zakłada się objęcie wsparciem 300 Uczestników. 

3. Zakłada się, że 170 osób skorzysta z dwóch możliwości wsparcia, przy czym całkowity 

koszt na Uczestnika nie może przekroczyć 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy). 

4. W poszczególnych kursach dokształcających dostępna jest następująca liczba miejsc: 

 

Grupa Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 RAZEM 

Młodzi pracownicy 
120 

100 80 30   

Doświadczeni pracownicy 60 60 20   

RAZEM 120 160 140 50 470 

 

5. Organizacja Projektu przewiduje w szczególności udzielenie wsparcia osobom 

niepełnosprawnym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. 

6. Rekrutacja Uczestników składa się z następujących etapów: 

1) ogłoszenie naboru (np. na stronie www Projektu, na tablicy informacyjnej Biura 

Projektu); 

2) złożenie przez Kandydatów wniosków o przyjęcie do udziału w Projekcie wraz z 

załącznikami (wzór stanowi załącznik nr 1); 

3) weryfikacja formalna i ocena wniosków o przyjęcie do udziału w Projekcie przez 

Komisję Kwalifikacyjną; 

4) ustalenie i ogłoszenie list rankingowych, list zakwalifikowanych Uczestników oraz 

list rezerwowych; 

5) dostarczenie wymaganych dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych do 

udziału w Projekcie; 

7. Weryfikacja formalna, o której mowa w ust. 6 pkt. 3, obejmuje: 

1) terminowość złożenia wniosku; 

2) poprawność wypełnienia wniosku; 

3) spełnienie warunków udziału w Projekcie: 

a) status nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu w ramach umowy o pracę na stanowisku pracownika 

dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, (w rozumieniu art. 108 ustawy 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym), 
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b) okres zatrudnienia obejmujący minimum 1,5 roku od momentu rozpoczęcia 

udziału w Projekcie. 

8. Ocena wniosków, o której mowa w ust. 6 pkt. 3, obejmuje następujące elementy: 

1) liczba zaplanowanych do przeprowadzenia przedmiotów wykorzystujących nabyte 

kompetencje (waga 50); 

2) brak wcześniejszego udziału w projektach o podobnym charakterze wsparcia (np. 

projekt WZROST) (waga 30); 

3) rekomendacja dziekana uwzględniająca szczególne potrzeby uczestników w zakresie 

udziału w szkoleniu (weryfikacja uzasadnień w zakresie wpływu efektów wybranego 

szkolenia na realizowany przez pracownika program dydaktyczny) (waga 20). 

9. Nie są rozpatrywane zgłoszenia złożone przez osoby, które nie spełniają postanowień 

zawartych w Regulaminie. 

10. Do udziału w Projekcie kwalifikują się Kandydaci z najwyższą liczbą punktów, ustaloną 

zgodnie z ust. 8 oraz zgodnie z analizą przynależności do jednej z grup (młodzi i 

doświadczeni pracownicy) i równości szans. 

11. Lista rezerwowa oraz lista Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

udziału w Projekcie są ogłaszane na: tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej 

Projektu. Informacja może być także przekazywana Kandydatom mailowo na adres 

podany w zgłoszeniu. 

12. W przypadku niewystarczającej liczby aplikacji możliwe jest przeprowadzenie naboru 

uzupełniającego. 

 

§ 6 

Realizacja procesu kształcenia 

 

1. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w wymiarze 

co najmniej 80% liczby godzin zajęć z zakresu danego kursu. 

2. Nieuzasadniona nieobecność Uczestnika powyżej wskazanego limitu będzie skutkowała 

skreśleniem Uczestnika z listy uczestników Projektu. Ponadto Uczestnik może zostać 

obciążony kosztami udziału w projekcie w wymiarze przypadającym na Uczestnika 

Projektu (ustalonymi dla poszczególnych kursów) wraz z odsetkami naliczonymi jak dla 

zaległości podatkowych liczonych od dnia podpisania deklaracji udziału w Projekcie. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych w ramach Projektu wraz z wymaganym zakresem danych osobowych, 

stanowiącego załącznik nr 2. Administratorem danych osobowych jest Minister Rozwoju. 

Dane osobowe uczestników projektu przetwarzane są wyłącznie w zakresie realizacji 

celów Projektu i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Odmowa udzielenia 

wymaganych informacji skutkuje odmową udziału w Projekcie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia udziału w Projekcie zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania 

niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik otrzymuje zaświadczenia ukończenia zajęć w ramach Projektu na oficjalnym 

druku zgodnie ze wzorem wskazanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

6. W terminie czterech (4) tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik 

zobowiązuje się przekazać dane dotyczące jego statusu na rynku pracy oraz informacje 

na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji na formularzu stanowiącym załącznik nr 4. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część. 

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze 

Projektu. 

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2017 r., z mocą obowiązującą od 1 

października 2017 r.  

 

 

 

   R E K T O R 

 

 

 

    prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


