REKRUTACJA DO PROJEKTU
„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI
w zakresie wsparcia studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego
Zapraszamy studentów/ki na wizyty studyjne u pracodawców z branży ceramicznej i
tekstylnej w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17, realizowanego przez Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Nabór dotyczy studentów następujących kierunków i lat:
Wzornictwo: I stopień, III rok
Informacje na temat szkoleń:
Wizyty studyjne dotyczą podniesienia kompetencji studentów w zakresie specyfiki pracy w branży
tekstylnej i ceramicznej. Wizyty studyjne zostaną przeprowadzone dwukrotnie, po jednym razie u
pracodawcy z branży ceramicznej oraz tekstylnej. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z
procesami technicznymi i technologicznymi w zakładach produkcyjnych, zwłaszcza warunkami,
zakresami obowiązków, formy działalności pracy projektanta w przemyśle.
Kryteria rekrutacji:
1) Status studenta/tki (zgodnie z kryteriami przedstawionymi w §4, ust. 3, pkt. 1-6) czterech ostatnich
semestrów studiów stacjonarnych jednolitych lub I lub II stopnia potwierdzony zaświadczeniem z
Dziekanatu (kryterium formalne – obowiązkowe) z zastrzeżeniem, że wsparcie może zostać zawężone
do konkretnego roku i kierunku co zostanie podane w ogłoszeniu o rekrutacji. Wówczas do spełnienia
kryterium potrzebne będzie udokumentowanie statusu studenta/tki wskazanego roku i kierunku.
2) średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów – liczba pkt. = wysokość średniej;
potwierdzenie – zaświadczenie z dziekanatu WPiA;
3) udokumentowana działalność w:
a) kołach naukowych (1.pkt. – jedno koło naukowe, 2.pkt. – dwa i więcej kół naukowych),
b) organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1 pkt. – jedna organizacja studencka, 2.pkt –
dwie i więcej organizacji),
c) organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1pkt jedna organizacja o charakterze wolontaryjno-charytatywnym, 2pkt - dwie i więcej organizacji).
Potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: kserokopia legitymacji; kserokopia umowy;
zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do
reprezentowania organizacji. Za każdy udokumentowany typ aktywności określony w literach a) b), c)
przyznane będzie od 1 do 2 pkt. Łącznie za kryterium określone w pkt 3) można zdobyć maksymalnie
6 pkt.
4) dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1 pkt. – jedna aktywność, 2 pkt. –
dwie i więcej aktywności). Weryfikacja na podstawie umowy/porozumienia/zaświadczenia.
5) udział w konkursach/prezentacjach (festiwale, wystawy)/projektach o charakterze
naukowym/artystycznym/edukacyjnym: (1 pkt – jedna aktywność, 2 pkt – dwie i więcej aktywności).
Weryfikacja na podstawie dyplomu/zaświadczenia organizatora.
6) Maksymalnie za wszystkie kryteria można uzyskać 15 punktów. Listy rankingowe będą tworzone
od najwyższej do najniższej liczby uzyskanych punktów. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska
taką samą liczbę punktów decydującym kryterium będzie średnia ocen, następnie dodatkowe

praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów i następnie udokumentowana działalność w
kołach naukowych, organizacjach studenckich i organizacjach o charakterze wolontaryjnocharytatywnym.
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz ze
wszystkimi niezbędnymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie, określonych w
Regulaminie projektu, kryteriów rekrutacji. Kopie dokumentów dołączonych do formularza
zgłoszeniowego muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Kandydata do
projektu.
Dokumenty przyjmowane będą od 17.06.2019 r. do 24.06.2019 r. (do godziny 10:00) w sekretariacie
Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego.
Instytut Sztuk Pięknych: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce, pokój nr 11, tel.: +48 41 349 66 56

