Regulamin projektu „Nowa Era Kształcenia”
§1
Słownik pojęć
Projekt – projekt pn.: „Nowa Era Kształcenia” o numerze POWR.03.04.00-00D078/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.4
Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Uczestnik Projektu –
nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale
Pedagogicznym i Artystycznym, Wydziale Humanistycznym który został
zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
Realizator Projektu – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będący
Wnioskodawcą projektu pn.: „Nowa Era Kształcenia”
Biuro Projektu – pomieszczenie zlokalizowane w budynku Instytutu Edukacji Szkolnej
UJK w Kielcach, mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 11, 25-029 Kielce.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa cele i założenia Projektu, zasady rekrutacji oraz
prawa i obowiązki Uczestników.
2. Projekt realizowany jest przez Wydział Pedagogiczny i Artystyczny oraz Wydział
Humanistyczny.
3. Wsparcie
udzielane Uczestnikom w
ramach Projektu jest bezpłatne,
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i prowadzone zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.
4. Termin realizacji Projektu obejmuje okres od 1 września 2017 roku do 31
sierpnia 2019 roku.
5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego
Regulaminu i pisemnego wyrażenia zgody na akceptację jego postanowień,
co potwierdzają złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z jego
treścią.
§3
Informacje ogólne o Projekcie
1. Projekt pn.: „Nowa Era Kształcenia” o numerze POWR.03.04.00-00-D078/16 jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.4
Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Projekt skierowany jest do 50 nauczycieli akademickich zatrudnionych na
Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym oraz Wydziale Humanistycznym.
3. Okres realizacji Projektu: od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
4. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji u minimum 45 osób
(32K/13M) będących kadrą
dydaktyczną
Wydziału
Pedagogicznego
i Artystycznego oraz Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach w zakresie
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innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w
zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją
jako wspieranie zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w
systemie
szkolnictwa
wyższego,
poprzez
udział
w
szkoleniach/kursach/warsztatach.
5. Wsparcie w formie szkoleń i kursów dobierane będzie adekwatnie do potrzeb,
kwalifikacji i kompetencji uczestników projektu.
§4
Cele i założenia projektu
1. Wsparcie świadczone Uczestnikom w ramach Projektu obejmuje:
1)Zad.1
Szkolenie
grupowe
podnoszące
innowacyjne
umiejętności
dydaktyczne;
2)Zad.2 Szkolenia grupowe podnoszące umiejętności informatyczne,
zarządzania informacją, w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. angielskim;
3)Zad. 3 Szkolenia indywidualne podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej;
2. Kadra dydaktyczna UJK poprzez udział w projekcie podniesie kompetencje
dydaktyczne w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
informatycznych, w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku angielskim oraz
zarządzania informacją które praktycznie wykorzysta w ramach prowadzonych
zajęć ze studentami.
3. Kwalifikacja Uczestnika Projektu na poszczególne formy wsparcia będzie na
podstawie wstępnego bilansu kompetencji.
4. Końcowy bilans kompetencji będzie podstawą do ewaluacji efektów wsparcia
udzielonego Uczestnikom Projektu.
§5
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja uczestnika do projektu prowadzona jest przez Realizatora Projektu.
2. Rekrutacja będzie miała charakter wewnętrzny.
3. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami równości szans kobiet
i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
4. Do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowany nauczyciel akademicki lub/i
osoba z którą UJK zawarł umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na
okres min. 9 miesięcy na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym oraz Wydziale
Humanistycznym.
5. Kryteria rekrutacji:
1) zawarta z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach: umowa o pracę
w charakterze nauczyciela akademickiego lub umowa cywilno-prawna na
prowadzenie dydaktyki (wymóg obowiązkowy);
2) deklaracja wykorzystania nabytej wiedzy w ramach: jednego przedmiotu=1
pkt, dwóch przedmiotów=2 pkt, trzech i więcej przedmiotów=3 pkt;
3) orzeczenie o niepełnosprawności=2 pkt.
6. Rekrutacja będzie prowadzona od 01.09.2017 r. do momentu wyłonienia
uczestników projektu w Instytucie Edukacji Szkolnej przy ul. Krakowskiej 11
w Kielcach.
7. Dokumentem zgłoszeniowym do projektu jest formularz zgłoszeniowy, który
wypełniony i podpisany przez kandydata należy dostarczyć do Biura Projektu
do
Instytutu
Edukacji
Szkolnej.
Do
formularza
dołączyć
należy
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dokumenty/kserokopie potwierdzające spełnienie określonych kryteriów
rekrutacji.
8. Powołana zostanie przez właściwego Prorektora
trójosobowa komisja ds.
rekrutacji. Komisja dokona oceny formularzy zgłoszeniowych kandydatów
i sporządzi protokół z rekrutacji wraz z listą zakwalifikowanych do udziału w
projekcie osób. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub
mailowo. Ponadto zostanie udostępniona lista osób zakwalifikowanych w Biurze
Projektu. Wyniki rekrutacji zostaną udokumentowane protokołem.
9. W przypadku większej liczby chętnych niż ilości miejsc w projekcie oraz na
wypadek rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanej już do wsparcia
osoby, zostanie utworzona lista rezerwowa.
10. Terminy rekrutacji umieszczane będą na stronie internetowej UJK –
www.ujk.edu.pl ; www.ujk.edu.pl/ies.
11. Realizator
Projektu
nie
gwarantuje
udziału
w projekcie
wszystkim
zainteresowanym.
12. Ze wsparcia w postaci szkoleń/kursów finansowanego w ramach Projektu
Uczestnik może skorzystać do limitu 9 000 tysięcy zł w przypadku wsparcia
krajowego oraz 24 000 tysięcy zł w przypadku wsparcia zagranicznego, na
zasadach i do limitu określonego w budżecie Projektu.
13. W ramach wsparcie zagranicznego English Medium Instruction (EMI) Realizator
Projektu pokrywa koszty:
1) zakwaterowania do 14 dni,
2) biletu lotniczego w obie strony,
3) diety do 14 dni,
3) ubezpieczenia NNW.
14. Uczestnik Projektu zakwalifikowany do wsparcia zagranicznego, przed jego
rozpoczęciem, zobowiązany jest do podpisania odrębnej umowy z Realizatorem
Projektu dotyczącej szkolenia English Medium Instruction.
15. W przypadku form wsparcia krajowego realizowanych poza siedzibą Realizatora
Projektu nie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167), gdyż
uczestnictwo w działaniach podnoszących kompetencje dydaktyczne nie
wypełnia znamion wykonywania na polecenie pracodawcy zadań służbowych
poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym
miejscem pracy. Uczestnikowi Projektu przysługuje jednakże wsparcie w postaci
pokrycia kosztów dojazdu i noclegu na zasadach i do limitu przewidzianego w
budżecie Projektu.
16. Uczestnik projektu musi zadeklarować, iż zdobytą wiedzę wykorzysta praktycznie
podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych ze studentami przez co najmniej
przez 4 semestry po zakończeniu projektu.
17. Decyzję o formach wsparcia dla nauczyciela akademickiego podejmuje
Kierownik projektu na podstawie wstępnego bilansu kompetencji.
18. Szczegółowe informacje dotyczące projektu umieszczane będą na stronie
internetowej UJK- www.ujk.edu.pl; www.ujk.edu.pl/ies

§6
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Uprawnienia i obowiązki uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie
„Nowa Era Kształcenia”
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
1) rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych przewidzianych
w ramach Projektu i potwierdzania swojej obecności na listach obecności,
2) zadeklarowania, iż zdobytą wiedzę wykorzysta praktycznie podczas
prowadzonych zajęć dydaktycznych ze studentami przez co najmniej 1
semestr w trakcie realizacji projektu oraz przez 4 semestry po zakończeniu
projektu .
3) poddaniu się IV etapowego procesu weryfikacji nabytych kompetencji
4) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie i po zakończeniu projektu.
§7
Postanowienia końcowe
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania
Projektu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
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I. INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł projektu

„Nowa Era Kształcenia”

Nr projektu

POWR.03.04.00-00-D078/16

Priorytet:

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie:

3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Beneficjent:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

II. DANE UCZESTNIKA

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię (imiona):
Nazwisko
Płeć:

Kobieta

Mężczyzna

Data urodzenia:
(DD MM RR)

PESEL:
Wykształcenie:
(proszę zakreślić odpowiednie)

Podstawowe/Gimnazjalne/Ponadgimnazjalne/Wyższe

III.

DANE KONTAKTOWE (PROSZĘ
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Adres
zamieszkania
Ulica:
Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Powiat:
Gmina:
Kraj:
Obszar wg stanu
urbanizacji
Numer telefonu
kontaktowego:
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Adres poczty
elektronicznej
e-mail:
IV. STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY w chwili przystąpienia do projektu
Status na rynku
pracy:

osoba bierna zawodowo

osoba pracująca

w administracji rządowej
w administracji samorządowej
w organizacji pozarządowej

W tym:

w MMŚP
w dużym przedsiębiorstwie
prowadząca działalność na własny rachunek
Inne:

Wykonywany
zawód:

instruktor praktycznej nauki zawodu

(proszę zaznaczyć)

nauczyciel kształcenia ogólnego
nauczyciel wychowania przedszkolnego
nauczyciel kształcenia zawodowego
pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej
pracownik instytucji rynku pracy
pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej
rolnik
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Inny:

Miejsce
zatrudnienia:
V. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU w chwili przystąpienia do projektu:

Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia*:

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak
Tak

Nie
Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Odmawiam odpowiedzi

Status i/lub narodowość:
Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do
mieszkań:
Osoba z niepełnosprawnościami*:
(proszę podać rodzaj niepełnosprawności)

Osoba przebywająca w
gospodarstwie domowym bez osób
pracujących:
w tym w gospodarstwie domowym z
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu:

Osoba żyjąca w gospodarstwie
składającym się z jednej osoby
dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu:
Osoba w innej niekorzystnej
sytuacji społecznej (inna niż
powyższe)*

Odmawiam odpowiedzi

Odmawiam odpowiedzi

*

dane wrażliwe – Uczestnik może odmówić ich podania

VI. STATUS UCZESTNIKA
Rodzaj umowy
Czas trwania umowy
Miejsce zatrudnienia

Dzieło

Zlecenie

O pracę

Poniżej
12 miesięcy

12-24
miesiące

Na czas nieokreślony

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Wydział
Humanistyczny

Coaching i mentoring w pracy pedagoga
Kurs tutorski I stopnia
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Inspiruj, porywaj, fasynuj
Pamięć i kreatywność
Myślenie krytyczne i narzędzia TOC

Proszę zaznaczyć
interesujące Pana/Panią
szkolenia/kursy w ramach
projektu

Metoda Obrazkowego Testu Zawodów M. Achtnicha
Obrazkowy Test Zawodów M. Achtnicha dla zaawansowanych
Twórcze myślenie z wykorzystaniem metod TRIZ I stopnia
Tworzenie multimedialnych prezentacji, wykorzystanie technik 3D
STATISTICA-kurs podstawowy
Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w STATISTICA
STATISTICA analizy wielowymiarowe
Academic Teaching Excellence
Kurs terapeutyczny-Terapia metodą Instrumental Enrichment
Szkolenie Superwizja w pracy socjalnej/pedagoga/psychologa
Kurs English Medium Instruction (EMI) Uniwersytet Oksfordzki

VII.

WSKAŹNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

Kryteria rekrutacji

Dodatkowa działalność na
Uczelni

Proszę wstawić znak „X”
oraz dołączyć dokumenty/kserokopie potwierdzające
spełnienie kryteriów rekrutacji
Opiekun jednego koła naukowego
Opiekun kilku kół naukowych
Opiekun roku
Członek Rady Wydziału/Senatu/Komisji
Inne:

Ilość prowadzonych
przedmiotów w ramach
których wykorzystane
zostaną uzyskane
kompetencje
Stopień niepełnosprawności
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2 przedmioty
3 przedmioty i więcej
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1. Ja niżej podpisany/a ______________________________ zgłaszam swoje uczestnictwo
w projekcie „Nowa Era Kształcenia” nr POWR.03.04.00-00-D078/16, realizowanym
przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem projektu i spełniam określone w nim
kryteria kwalifikowalności uprawniającej do udziału w projekcie.
3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu do celów rekrutacji do
projektu pn.: „Nowa Era Kształcenia ” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. z 2014 r. Dz. U. poz. 1182 z późn. Zm.). Jednocześnie
oświadczam, że jestem świadomy/a faktu, iż przysługuje mi prawo wglądu do podanych
danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. Niniejszym
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

Kielce, dnia ……………………………… r.
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