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Regulamin naboru uczestników projektu “Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięęknych w Katowicach” realizowane ze śśrodków Unii 

Europejskiej w ramach EFS programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

 

 

 

I. Rekrutacja uczestników 

1. Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się w marcu 2017  

2. Rekrutację uczestników projektu przeprowadzi komisja składająca się z:  

- Dziekan Wydziału Projektowego dr Marta Więckowska  

- Dziekan Wydziału Artystycznego dr hab. Lesław Tetla 

- Kierownik Katedry Projektowanie Graficznego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer 

- Kierownik Katedry Projektowania Form Przemysłowych dr hab. Agata Chmielarz 

- Kierownik Katedry Multimediów: dr hab. Bogdan Król 

- koordynator merytoryczny projektu: dr Anna Pohl 

3. Koordynacją zajmie się specjalista nadzorujący projekt. 

 

II. Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikiem  projektu może być kadra dydaktyczna uczelni tj.: nauczyciele akademiccy  

w rozumieniu art. 108 PSzW, oraz osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne  

na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego w ramach którego planowane  

jest dla tych osób wsparcie w projekcie. 

 

III. Informacje o rekrutacji 

1. Potencjalni uczestnicy zostaną poinformowani o możliwościach wzięcia udziału  

w projekcie przy pomocy: komunikatów na stronie internetowej uczelni, informacji 

mailowych rozesłanych przy pomocy uczelnianej grupy mailingowej oraz informatorów 

rozdystrybuowanych do katedr. 

2. Zostanie uruchomiona strona www z informacjami na temat projektu i formularzami. 

Informacje i formularze będzie można również uzyskać w biurze projektu, które będzie 

odpowiedzialne za proces rekrutacji. Wypełnione zgłoszenia będzie można składać drogą 

elektroniczną oraz w formie papierowej osobiście w biurze lub pocztą. 

 

IV. Szkolenia w ramach projektu 

1. Szkolenia Adobe: 

- InDesign, 56 godzin dydaktycznych 

- Illustrator, 32 godziny dydaktyczne 

- Photoshop, 32 godziny dydaktyczne 

2. Szkolenia Kroje Pism: 



- Glyphs, 24 godziny dydaktyczne 

- Fontlab, 32 godziny dydaktyczne 

3. Szkolenia Modelowania 3d: 

- Sketch up, 24 godziny dydaktyczne 

- Rhinoceros, 44 godziny dydaktyczne 

- Solid Works, 30 godzin dydaktycznych 

- SolidCam, 16 godzin dydaktycznych 

- Solidedge, 24 godziny dydaktyczne 

 

V. Kryteria naboru uczestników 

1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie- osobiste lub mailowe 

2. Wyniki bilansu kompetencji, który wskaże zapotrzebowanie na konkretne formy wsparcia. 

3. Analiza tematyki prowadzonych przez dydaktyka przedmiotów i ocena wpływu podniesienia 

określonych kompetencji na jakość nauczania przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników 

ankiet studentów oceniających sposób prowadzenia przez danego nauczyciela zajęć. 

4. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby o stwierdzonym w bilansie najwyższym  

niedoborze kompetencji. 

5. Po przystąpieniu do projektu nie jest możliwa rezygnacja w trakcie trwania szkoleń 

6. Uwzględnienie sytuacji K/M w procesie rekrutacji uczestników projektu opiera się na 

następujących założeniach: 

- w procesie diagnozy zapotrzebowania pracowników dydaktycznych na szkolenia nie 

stwierdzono różnic w potrzebach, możliwościach podnoszenia poziomu 

kompetencji dydaktycznych w przypadku kobiet i mężczyzn, co w konsekwencji 

przekłada się na brak wyraźnych przesłanek dla wyrównywania szans kobiet i 

mężczyzn w projekcie, 

- wszyscy nauczyciele, bez względu na płeć będą mieli taki sam dostęp do informacji  

o szkoleniach, 

- każda nauczycielka i każdy nauczyciel akademicki będą mieli taką samą możliwość 

udziału w szkoleniach i będą mogli zgłosić się na każdą oferowaną tematykę 

szkoleń. 

7. Preferencje w dostępie do szkoleń dla osób niepełnosprawnych opiera się na następujących 

założeniach: 

- proces informowania o możliwości uczestnictwa w szkoleniach zostanie 

przeprowadzony w taki sposób, aby informacje były dostępne i czytelne także  

dla osób z niepełnosprawnościami (np. informacja dźwiękowa dla osób 

niedowidzących), 

- proces rekrutacji będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- w przypadku, gdy liczba chętnych będzie przekraczała liczbę miejsc na poszczególne 

szkolenia, osoby niepełnosprawne będą miały pierwszeństwo w zakwalifikowaniu  

do grupy szkoleniowej. 

 

 

 

 

 

Koordynator Projektu: 

 

 

 

 

 


