
 
       

  

 

 

Regulamin rekrutacji do projektu 

„Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego” (w skrócie RISE) 

nr POWR.03.04.00-00-D023/17 

 

 § 1  

Informacje ogólne  
1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji pracowników i doktorantów do projektu pod 

nazwą „Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego” (w skrócie RISE), nr 

POWR.03.04.00-00-D023/17. 

2. Realizacja projektu potrwa od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój).  

4. Realizatorem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 

118/120, 53-345 Wrocław.  

5. Biuro Projektu mieści się w Uniwersytecie Ekonomicznym, ul. Komandorska 118/120, 53-

345 Wrocław, budynek W.  

 

§ 2  

Cele i zakres wsparcia 

1. Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie dydaktyki 20 

pracowników ze stopniem doktora oraz doktorantów UE we Wrocławiu poniżej 35 roku 

życia. 

2. Wsparciem objęte będą działania podnoszące kompetencje dydaktyczne uczestników 

projektu w zakresie następujących programów rozwoju: 

a) innowacyjnych umiejętności dydaktycznych; 

b) prowadzenia dydaktyki w języku angielskim; 

c) umiejętności informatycznych, w tym przede wszystkim posługiwania się 

profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia oraz 

zarządzania informacją w procesie dydaktycznym poprzez wykorzystanie narzędzi e-

learningowych. 

3. Szczegółowy opis i wymiar godzinowy poszczególnych szkoleń w ramach każdego z 

programów rozwoju wymienionych w § 2 pkt. 2 lit. a-c znajduje się w załączniku nr 1 do 

Regulaminu. 

4. Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu będzie musiał wziąć udział w 

obowiązkowym programie określonym w § 2 pkt. 2 lit. a oraz jednym z dwóch programów 

do wyboru określonych w w § 2 pkt. 2 lit. b-c. 

5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wykorzystanie zdobytych umiejętności 

podczas własnych zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2018/2019 lub zimowym 

2019/20 i poddanie się obowiązkowej hospitacji. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

1. Do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy nie ukończyli 35 roku życia. 



 
       

  

 

2. Rekrutacja uczestników do projektu odbędzie się w terminie od 19 do 25 czerwca 2018 r.  

3. Selekcja i dobór kandydatów nastąpi w oparciu o kryteria: 

a) formalne: 

 uczestnik powinien wykonywać pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Ekonomicznym 

we Wrocławiu, potwierdzoną umową o pracę lub cywilno-prawną na okres roku 

akademickiego, w ramach którego planowane jest wsparcie; 

 na dzień rozpoczęcia projektu RISE uczestnik: 

 powinien posiadać stopień doktora lub odbywać studia III stopnia na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

 nie ukończył 35 roku życia; 

 w przypadku szkoleń z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim – 

powinien wykazywać udokumentowaną znajomość języka angielskiego na 

poziomie min B2. (potwierdzoną np. certyfikatem, oceną z dyplomu ukończenia 

studiów itp.); 

b) punktowane 

 zdiagnozowana luka kompetencyjna, na podstawie wypełnionej ankiety ewaluacyjnej 

stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu (1 pkt – mała luka, 5 pkt – luka średnia, 

10 pkt – duża luka); 

 status OzN (na podstawie zaświadczenia) – 3 pkt; 

 oświadczenie, że Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest podstawowym 

miejscem zatrudnienia – 3 pkt. 

4. Ponadto o zakwalifikowaniu do projektu w ramach procesu rekrutacji decyduje spełnienie 

następujących warunków: 

a) wypełnienie przez kandydata “Formularza rekrutacyjnego” (Załącznik nr 3 do 

Regulaminu); 

b) podpisanie umowy regulującej warunki uczestnictwa w projekcie RISE. 

5. Rezerwową listę kandydatów na uczestników projektu tworzy się w przypadku większej 

liczby kandydatów kwalifikujących się do udziału w projekcie w stosunku do liczby 

dostępnych miejsc. 

6. Przy zainteresowaniu przekraczającym możliwości rekrutacji pierwszeństwo mają osoby z 

niepełnosprawnością, a w kolejnym kroku – osoby, które zgłosiły się wcześniej. 

7. O zakwalifikowaniu do projektu kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. 

8. W razie rezygnacji z udziału w projekcie, zaproszona zostanie kolejna osoba z listy 

rezerwowej. 

9. Jeśli podjęte działania rekrutacyjne okażą się niewystarczające, zorganizowana zostanie 

dodatkowa rekrutacja. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których 

Uczestnicy Projektu będą niezwłocznie informowani poprzez stronę internetową 

www.ue.wroc.pl oraz w Biurze Projektu. 


