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Załącznik  

do zarządzenia nr 79 

Rektora  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia 5 czerwca 2017 r.  

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE PT.: „SWAN. SZKOLNICTWO WYŻSZE ATRAKCYJNE I NOWOCZESNE – 
PODNOSZENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH KADRY AKADEMICKIEJ WYDZIAŁU 
BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH” 

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 
 
 
I. Postanowienia ogóle 

§1 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, 
w następujących formach wsparcia:  
1) szkoleniach certyfikowanych i zajęciach warsztatowych podnoszących kompetencje   

w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych; 
2) szkoleniach, kursach i warsztatach podnoszących kompetencje w zakresie 

umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami 
danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia; 

3) profesjonalnych kursach językowych podnoszących kompetencje wykorzystywane     
w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku angielskim;  

realizowanych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego            
w Katowicach w ramach Projektu: „SWAN. Szkolnictwo Wyższe Atrakcyjne i Nowoczesne 
– Podnoszenie Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Wydziału Biologii              
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.4 Zarządzenie w instytucjach szkolnictwa wyższego. 

2. Okres realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „Projektem”, jak również 
liczbę uczestników Projektu, określa umowa i aktualny wniosek o dofinansowanie 
Projektu. 

 
§2 

 
Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie 
innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym 
posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia 
oraz prowadzenia dydaktyki w języku obcym, poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń, 
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warsztatów i kursów. Projekt skierowany jest do 35 nauczycieli akademickich Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzących zajęcia 
dydaktyczne na kierunkach Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska oraz w ramach 
studiów doktoranckich prowadzonych w języku angielskim Advanced methods in 
biotechnology and biodiversity. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację form wsparcia 
wymienionych w §1, ust. 1. 
 
 
II. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

 
§3 

 
1. Uczestnikami Projektu mogą zostać wyłącznie pracownicy naukowo-dydaktyczni                

i dydaktyczni Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach, o których mowa w §2 niniejszego regulaminu, którzy w latach akademickich 
2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 będą prowadzili zajęcia dla studentów kierunków: 

1) Biologia lub/i 
2) Biotechnologia lub/i 
3) Ochrona Środowiska lub/i 
4) Advanced methods in biotechnology and biodiversity. 

2. Rekrutacja do Projektu odbywa się elektronicznie przez stronę internetową Projektu 
(www.swanwbios.us.edu.pl) lub poprzez Biuro Projektu (Wydział Biologii i Ochrony 
Środowiska, Katowice, ul. Jagiellońska 28, pokój C-144). 

3. Za rekrutację jest odpowiedzialny Koordynator Projektu wraz z Asystentem 
Koordynatora Projektu. 

4. Wszyscy pracownicy przystępujący do Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia 
następujących dokumentów: 
1) formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do Projektu (wzór – załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu); 
2) deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu); 
3) formularza danych osobowych uczestnika Projektu (wzór – załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu); 
4) oświadczenia uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór 

– załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). 
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz 

w Biurze Projektu. 
6. Kwalifikacja do Projektu odbywa się w dwuetapowo.  
7. Pierwszy etap obejmuje ocenę formalną (1 pkt. – spełnia; 0 pkt. – nie spełnia) 

obejmującą następujące kryteria: 
1) posiadanie statusu kadry dydaktycznej – będzie weryfikowane na podstawie 

dokumentów kadrowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach;  

2) deklarację w zakresie prowadzonej dydaktyki. 
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8. Drugi etap kwalifikacji do Projektu przebiega w oparciu o listę rankingową stworzoną na 
podstawie wyniku wstępnych testowych bilansów kompetencji  przeprowadzanych 
przez pracowników Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału 
Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
odpowiednio do zadań 1, 2 i 3 Projektu. 

9. Bilanse kompetencji, o których mowa w ust. 8 będą obejmować: 
1) poziom wiedzy w danym zakresie: 

0 pkt – zbyt wysoki/niski poziom,  
1 pkt – niewiele niższy/wyższy poziom, 
2 pkt – adekwatny poziom do udziału w szkoleniach/warsztatach/kursach; 
 

2) czas, który upłynął od ostatniego szkolenia: 
0 pkt – ostatnie  szkolenie/warsztat/kurs w przeciągu ostatniego roku,  
1 pkt – okres od ostatniego  szkolenia/warsztatu/kursu więcej niż 1 rok, a mniej 
niż 5 lat, 
2 pkt – okres od ostatniego  szkolenia/warsztatu/kursu dłuższy niż 5 lat; 
 

3)  liczbę odbytych szkoleń w ciągu ostatnich pięciu lat: 
 0 pkt – powyżej 11 szkoleń/kursów/warsztatów,  
1 pkt – więcej niż 5, mniej niż 11 szkoleń/kursów/warsztatów, 
2 pkt - więcej niż 2, mniej niż 6 szkoleń/kursów/warsztatów, 
3 pkt – do 2 szkoleń/kursów/warsztatów; 
 

4) dobrowolnie podanego wyniku ankiety oceny pracy dydaktycznej  
(1 pkt – ocen niższa od średniej wydziałowej).  
 

10. Pracownicy niezakwalifikowani do Projektu z powodu braku miejsc zostaną umieszczeni 
na listach rezerwowych. W przypadku zwolnienia miejsca przez osobę zakwalifikowaną 
(oświadczenie o rezygnacji – załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu), osoba z listy 
rezerwowej może zostać przeniesiona na listę osób przyjętych do realizacji zadania. 
Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest jedynie przed rozpoczęciem każdego 
zadania. 

11. Liczba uczestników zakwalifikowanych obejmuje liczbę miejsc określonych dla 
konkretnego zadania, która każdorazowo jest podawana do ogólnej wiadomości. 

12. Od decyzji Komisji, w składzie Koordynator Projektu i Asystent Koordynatora Projektu, 
przysługuje odwołanie do Dziekana, składane w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
decyzji. 

13. W całym procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równych szans i niedyskryminacji 
w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także zasada równości 
szans kobiet i mężczyzn. 

14. Osoby zakwalifikowane do Projektu są zobowiązane do przystąpienia do bilansu 
kompetencji, obejmującego badanie wstępne (stanowiące cześć rekrutacji) oraz badanie 
końcowe (po zakończeniu wsparcia). 
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15. Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 4 oraz zakwalifikowanie do Projektu przez 
Komisję, upoważnia do uczestnictwa w formach wsparcia wymienionych w §1 ust. 1 
niniejszego regulaminu. 

16. O zakwalifikowaniu pracownika do poszczególnych form wsparcia, to jest: szkoleń, 
warsztatów, kursów decyduje wynik osiągnięty we wstępnym badaniu kompetencji. 

17. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do potwierdzenia swojego udziału na listach 
obecności w formach wsparcia, do których zostali zakwalifikowani. 

18. Celem zachowania długotrwałych i realnych efektów uzyskanych w trakcie realizacji 
Projektu, pracownik zakwalifikowany do poszczególnych form wsparcia zobowiązuje się 
do praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji podczas prowadzonych ze 
studentami zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych lub/i w języku 
angielskim lub/i z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przez co najmniej jeden 
semestr zrealizowany lub rozpoczęty w trakcie realizacji Projektu oraz przez                    
4 semestry od zakończenia Projektu. Jako potwierdzenie przedstawi odpowiednią 
dokumentację (sylabus).  

19. Uczestnicy Projektu mają obowiązek w terminie do 2 tygodni po zakończeniu udziału    
w kursie, szkoleniu lub warsztatach przekazać do Biura Projektu dokumenty 
potwierdzające udział w kursie, szkoleniu lub warsztatach, w tym potwierdzające  
uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (certyfikaty, zaświadczenia).  

 
 
III. Zasady monitoringu uczestników Projektu 

 
 §4  

 
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu 

ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz udoskonalenie 
oferowanych form wsparcia, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszego regulaminu. 

 
2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i kontroli uczestnicy Projektu są 

zobowiązani do udziału w badaniach ankietowych organizowanych w ramach Projektu. 
 
IV. Postanowienia końcowe 

 
§5 

 
1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się przepisy 

dokumentów regulujących realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
oraz odpowiednio przepisy wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego regulaminu. 
3. Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia Uczelni oraz instytucjom monitorującym 

projekty finansowane ze środków UE wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz 
udostępniania dokumentów związanych z realizacją niniejszego Projektu. 
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4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Uczelnię 
w celu realizacji niniejszego Projektu. 

5. Uczestnik przystępując do Projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do 
przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

 


