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Załącznik nr 4 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UCZESTNICTWA – MODUŁ NR 6 – ZARZĄDZANIE W 

INSTYTUCJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 
Celem realizacji modułu 6 jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr, poprzez: 

1) podniesienie i rozwój kluczowych kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej/dydaktycznej,  

2) usprawnienie procesu zarządzania informacją UEW, 

3) wzmocnienie kompetencji zarządczych przez kadrę kierowniczą i administracyjną. 

Obszary realizacji działań wpisują się w realizację jednego z kluczowych celów strategicznych UEW, którym jest ciągła 

poprawa skuteczności zarządzania Uczelnią, a jego rezultaty przyczynią się do zwiększenia efektywności działalności 

Uczelni do 01.09.2023 roku. 

  

6.1 KADRA DYDAKTYCZNA UEW  

 

CZĘŚĆ A – szkolenia podnoszące kompetencje kadry badawczo-dydaktycznej/dydaktycznej 

 

1. Celem modułu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym poprzez 

wzmocnienie jakości kształcenia wynikającej z aktualizacji i rozwoju kluczowych kompetencji wykorzystywanych 

przez kadrę dydaktyczną UEW. Wsparcie zostanie udzielone w obszarze kompetencji dydaktycznych ogólnych, 

kompetencji informatycznych, kompetencji komunikacyjnych, kompetencji interpersonalnych, kompetencji 

prezentacyjnych, kompetencji zarządzania informacją, kompetencji zarządzania zespołem, kompetencji 

zarządzania finansami, prowadzenia dydaktyki w j. obcym. 

I. ZAKRES WSPARCIA 

 

Lp. Forma i nazwa wsparcia Opis wsparcia 
Kwalifikacja w 

projekcie 

KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE 

1 Warsztaty tutorów BIPS -
 Kongres tutoringu 

• Czas trwania: godziny dydaktyczne, realizowany będzie w przeciągu 2 dni 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: pogłębienie rozumienia wagi edukacji spersonalizowanej i 
własnej tożsamości tutorskiej, nabycie umiejętności korzystania z najnowszych 
narzędzi tutoringu akademickiego, nabycie umiejętności radzenia sobie z 
trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej, rozwinięcie sieci współpracy z tutorami z 
innych ośrodków akademickich 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna; tutorzy BIPS, w miarę dostępności miejsc 
mentorzy i współpracownicy BIPS (Biznesowego Indywidualnego Programu 
Studiów) 

Zadanie 4 

2 Warsztaty dla Tutorów 
Akredytowany 

Praktyk Tutoringu   

• Czas trwania: 58 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

•  Cel kształcenia: nabycie umiejętności stosowania zaawansowanych narzędzi 
tutorskich w pracy 
z podopiecznym, nabycie wiedzy na temat relacji tutorskich i granic w tych 
relacjach, nabycie umiejętności stosowania zasad NVC w komunikacji z 
podopiecznym, poznanie narzędzi projektowej pracy tutorskiej 
• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna; certyfikowani tutorzy BIPS, po min. 55-

Zadanie 4 
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godzinnym kursie kwalifikacyjnym, aktywnie pracujący z podopiecznymi w formie 
tutoringu  

4 Szkolenie eduScrum  
Master  

• Czas trwania: 16 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: poznanie i doświadczenie narzędzia eduScrum służącego do 
wspierania zespołów 
studentów w osiąganiu wspólnego celu edukacyjnego lub innego, poprzez 
wspieranie skutecznej komunikacji oraz współpracy w zespole 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna, certyfikowani tutorzy BIPS  

Zadanie 4 

6 Szkolenie: Selekcja informacji   • Czas trwania: 4 h dydaktyczne 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: wypracowanie własnej praktycznej metody selekcji informacji 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna  

Zadanie 8 

7 Szkolenie: Jak skutecznie 
zarządzać informacją w 

trakcie zajęć  

• Czas trwania: 6 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: umiejętność korzystania z marginesu strony jako pamięci 
zewnętrznej,wypracowanie własnego sposobu zarządzania informacjami 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna 

Zadanie 8 

9 Szkolenie: Myślenie logiczne i 
algorytmiczne  

• Czas trwania: 6 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: nabycie umiejętności rozwiązywania problemów poprzez 
alternatywne rozwiązania i rozumienia związków relacyjnych pomiędzy danymi 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna 

Zadanie 8 

10 Warsztaty dla tutorów - 
"Superwizja"  

• Czas trwania: 6 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: podniesienie kompetencji zawodowych pracowników 
pracujących ze studentami 
jako tutorzy 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna  

Zadanie 4 

11 Warsztaty dla tutorów - "Od 
nauczania do uczenia się"  

• Czas trwania: 8 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: zmiana postaw pracowników wobec roli nauczyciela w procesie 
kształcenia – odejście od nauczania skupionego na nauczycielu akademickim, 
który transferuje wiadomości eksperckie studentom, do kształcenia 
skoncentrowanego na studentach (tzw. Student Centered Learning), którzy 
nabywają wiedzę, doskonalą posiadane umiejętności oraz kształtują postawy przy 
swojej aktywnej roli oraz wspierającej roli opiekuna akademickiego 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna; Tutorzy BIPS 

Zadanie 4 

12 Szkolenie przyszłych tutorów 
- "Szkoła Tutorów 

akademickich"  

• Czas trwania: 64 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: nabycie znajomości założeń edukacji spersonalizowanej w 
kontekście tutoringu, umiejętności korzystania z narzędzi tutoringu 
akademickiego (esej tutorski, case study), umiejętności wykorzystania narzędzi 
coachingowych i tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji 
indywidualnych projektów edukacyjnych, umiejętności radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami w pracy tutorskiej 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna min. ze stopniem dr, z wysoką oceną 
studentów, lubiąca pracę ze studentami, z doświadczeniem zaangażowania w 
pozaobowiązkowe projekty na Uczelni, chcący współtworzyć BIPS 

Zadanie 4 
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15 Szkolenie: Metody 
aktywizacji studentów  

• Czas trwania: 4 h dydaktyczne 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: nabycie umiejętności aktywizacji studentów, wypracowanie 
własnego zestawu narzędzi do aktywizacji studentów 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna  

Zadanie 8 

16 Szkolenie przyszłych 
mentorów biznesowych - 

Mentoring w praktyce 

• Czas trwania: godziny dydaktyczne / realizowany będzie w przeciągu 2 dni 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: podniesienie umiejętności pracy mentorskiej ze studentem 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna i kierownicza, osoby chcące zaangażować 
się w pracę mentoringową ze studentami 

Zadanie 4 

17 Style myślenia FRIS warsztat 
dla tutorów   

• Czas trwania: godziny dydaktyczne / realizowany będzie w przeciągu 3 dni 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: zapoznanie się z najpopularniejszym polskim narzędziem 
diagnostyczno-rozwojowym 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna; kadra kierownicza; certyfikowani tutorzy i 
współpracownicy BIPS, o doświadczeniu pracy trenerskiej, doradczej, tutorskiej 
lub coachingowej 

Zadanie 4 

18 Szkoła Facylitacji Pathways  • Czas trwania: godziny dydaktyczne / realizowany będzie w przeciągu 9 dni 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: nabycie umiejętności budowania zaangażowania zespołów, 
rozwiązywania konfliktów w grupie, znajomość narzędzi facylitacji, nabycie 
umiejętności zarządzania procesem grupowym i aktywacji grupy 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna, koordynatorzy i liderzy projektów BIPS, 
facylitujący pracę zespołów, w tym społeczności BIPS 

Zadanie 4 

19 Szkolenie: Informacja 
zwrotna   

• Czas trwania: 4 h dydaktyczne 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: znajomość metod udzielania informacji zwrotnej, umiejętność 
radzenia sobie z emocjami podczas udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna  

Zadanie 8 

20 Warsztat: Wprowadzenie do 
nowatorskich metod 

dydaktycznych 

• Czas trwania: 6hdydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: Szkolenie ma za zadanie z zapoznaniem uczestników z 
tematyką: teorie uczenia dorosłych, modele teoretyczne maksymalizacji efektów 
uczenia się a planowanie zajęć, powiązanie zajęć z efektami kształcenia dla 
przedmiotu. 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna  

Zadanie 8 

21 

Szkolenie/warsztat: 
Planowanie zajęć 

dydaktycznych i weryfikacja 
efektów uczenia się 

• Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Program: zasady planowania zajęć dydaktycznych, nowoczesne metody 
nauczania, m.in. odwrócona klasa, JIGSAW- zasady oceny wiedzy studentów, 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna  

Zadanie 8 

22 Warsztat: Tablice wirtualne 
Miro i Mural jako narzędzie 

zdalnego nauczania 

• Czas trwania: 5h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi w pracy 
dydaktycznej - wizualizacja pracy i umożliwienie pracy synchronicznej i 
asynchronicznej.   

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna  

Zadanie 8 

23 Wyznaczanie celów 
zawodowych: szkolenie 

z elementami coachingu   

• Czas trwania: 14 h dydaktycznych   

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: podniesienie kompetencji uczestników w obszarze coachingu i 
budowania ścieżek rozwoju zawodowego młodych naukowców, doktorantów i 
studentów 

Zadanie 8 
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• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna  

24 Akademia trenera 
szkoleniowiec XXI wieku   

• Czas trwania: 12 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: umiejętność zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych, 
umiejętność przygotowania i stworzenia projektów szkoleniowych, umiejętność 
korzystania z metod prowadzenia zajęć zwiększających efektywność uczenia oraz 
atrakcyjność zajęć 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna   

Zadanie 8 

25 Trener online czyli akademia 
prowadzenia webinariów 

• Czas trwania: 8 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: umiejętność zidentyfikowania potrzeb kompetencyjnych 
trenera online, poznanie różnić w zakresie prowadzenia zajęć online i 
stacjonarnych, poznanie metod aktywizujących grupę oraz nabycie umiejętności 
korzystania z metod prowadzenia zajęć zwiększających efektywność uczenia oraz 
atrakcyjność zajęć 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna   

Zadanie 8 

KOMPETENCJE JĘZYKOWE 

26 
Indywidualne konsultacje z j. 

angielskiego na potrzeby 
prowadzenia dydaktyki 

• Czas trwania: 100 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: rozwój i doskonalenie umiejętności w zakresie j. ang., 
utrwalenie znajomości na poziomie C1 lub przejście do niego 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna  

Zadanie 2 

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE 

27 
Szkolenie: ABC wystąpień 

publicznych oraz wystąpień 
online 

• Czas trwania: 8 h dydaktycznych  

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: wypracowanie umiejętności skutecznej autoprezentacji. 
Szkolenie pozwala na poznanie wagi wypowiadanych słów oraz kładzie nacisk na 
wypracowanie praktycznych umiejętności retorycznych, ma na celu kształcenie 
samoświadomości w relacjach społecznych, przydatnych zarówno podczas 
studiów (referaty, praca zespołowa, obrona prac dyplomowych), w życiu 
zawodowym (np. rozmowa kwalifikacyjna, sytuacje negocjacyjne) 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna   

Zadanie 8 

28 
Warsztaty/Wykłady: 
Zarządzanie czasem i 

radzenie sobie ze stresem  

• Czas trwania: 12 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: trafnie ustalać cele i priorytety, umiejętnie planować 
aktywność zawodową względem przyjętych celów i priorytetów, wykorzystać 
narzędzia zarządzania czasem zwiększające efektywność pracy, identyfikować i 
eliminować złodziei czasu – optymalnie gospodarować czasem, planować pracę z 
uwzględnieniem indywidualnego stylu zarządzania czasem, przezwyciężyć 
skłonność do odwlekania – wzmocnić postawę proaktywną radzić sobie z presją 
związaną z pracą – zarządzać stresem, wzmocnić automotywację i pewność 
działania, powiązanie tematyki z wpływem pandemii na prace zawodową. 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna 

Zadanie 8 
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29 
Warsztaty/wykłady: 

Jak uniknąć wypalenia 
zawodowego w swojej pracy  

• Czas trwania: 8  h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia:  wykształcenie u uczestników pożądanych dla uczelni 
zachowań, wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego 
reagowania na syndrom wypalenia u pracowników, umiejętność zapobiegania 
wypaleniu zawodowemu, wzajemne, skuteczne motywowanie się przez 
pracowników w grupie, wzrost efektywności i skuteczności pracy, a także wpływa 
pandemii na wypalenie zawodowe. 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna 

Zadanie 8 

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE I ANALITYCZNE 

30 
Warsztaty metodyczne DT 
/WMDT (DT WORKSHOP)  

• Czas trwania: 16 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest Design 
Thinking (myślenie projektowe), skąd się wywodzi, gdzie znajduje zastosowanie, 
jak przebiega praca w oparciu o analizowane podejście oraz z jakich etapów się 
składa. Zostaną zanurzeni w proces DT i doświadczą na czym polega 
projektowanie zorientowane na użytkownika. Staną wobec konkretnego 
wyzwania i przejdą cały proces projektowy od empatii, definiowania problemu, 
przez generowanie pomysłów, do prototypowania i testowania 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna 

Zadanie 6 

31 
Warsztaty narzędziowe DT 

/WNDT (DT TOOLS) 

• Czas trwania: 4 h dydaktyczne 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: czterogodzinne intensywne warsztaty kreatywne zgłębiające 
wybrane techniki i narzędzia myślenia projektowego (np. Persona, Mapa empatii, 
CJM mapa podróży klienta). Warsztaty pozwalają zrozumieć istotę danej techniki, 
cel jej zastosowania, przebieg procesu, zasady, wytyczne, wskazówki, korzyści i 
ograniczenia, zakładany rezultat oraz uwarunkowania techniczno-organizacyjne 

• Grupa docelowa: kadra  dydaktyczna  

Zadanie 6 

32 
Kurs facylitatora DT/KFDT 

(DT FACILITATION) 

• Czas trwania: 24 h dydaktyczne  

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: zgłębienie metody Design Thinking i uświadomienie co znaczy 
tworzyć z ludźmi dla ludzi; poznanie praktycznych, bardziej zaawansowanych 
narzędzi myślenia projektowego; nabycie kompetencji niezbędnych do 
prowadzenia warsztatów i spotkań projektowych w oparciu o metodykę Design 
Thinking 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna   

Zadanie 6 

33 
Zespoły projektowe DT /ZPDT 

(DT PROJECT TEAM)  

• Czas trwania: 28 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: praca warsztatowa nad konkretnym wyzwaniem prowadzona 
w interdyscyplinarnym zespole projektowym w oparciu o metodykę Design 
Thinking. Podczas kolejnych sesji, przy wsparciu facylitatora, członkowie zespołu 
rozwiązują rzeczywiste problemy jakie pojawiają się w organizacji (np. projektują 
innowacje dydaktyczne, nowe specjalności, kierunki kształcenia, metody pracy ze 
studentami) 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna     

Zadanie 6 

34 
Szkolenie: Metody 

jakościowe w badaniach  od 
projektu do raportu   

• Czas trwania: wykład 4h dydaktyczne, warsztat 12 h dydaktycznych  

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: szkolenie ma podnieść wiedzę i umiejętności naukowców w 
zakresie wykorzystania metod jakościowych oraz pokazać możliwości ich 
zastosowania w badaniach naukowych 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna  

Zadanie 6 

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE 
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35 
Szkolenie: Wizualizacja 

wyników badań w MS EXcel 

• Czas trwania: 14 h dydaktycznych 

• Tryb: stacjonarnie / zdalnie 

• Rozkład zajęć: według harmonogramu 

• Cel kształcenia: znajomość zaawansowanych metod formatowania do 
wizualizacji istotnych informacji oraz interaktywnego zestawienia danych, nabycie 
umiejętności tworzenia formularzy, generowania wykresów prezentujących dane 
i budowania modeli statystycznych 

• Grupa docelowa: kadra dydaktyczna; osoby pracujące w programie MS Excel i 
posiadające podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznej analizy danych 

Zadanie 8 

 

2. Zakłada się możliwość wprowadzania nowych lub modyfikowania wyżej wymienionych  szkoleń/kursów 

(tematyka, liczba godzin) w przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb i uzyskania zgody Instytucji 

Pośredniczącej. 

3. Beneficjent dopuszcza możliwość realizacji dedykowanych Programów Dydaktyczno-Rozwojowych, które będą 

dotyczyły zakresu tematycznego wyżej wymienionych form szkoleniowych. Szczegółowe warunku udziału w 

Programach Dydaktyczno-Rozwojowych zostaną wskazane na etapie rekrutacji do Programu. 

 

II. ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

 

1. Proces  rekrutacji  prowadzony jest zgodnie  z harmonogramem w oparciu o ustalone kryteria i limity miejsc 

wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu nr  POWR.03.05.00-00-Z221/18.  

2. Podstawowym warunkiem formalnym umożliwiającym zainteresowanym ubieganie się o uczestnictwo 

w przewidzianych formach wsparcia w ramach modułu 6.1, jest zatrudnienie na Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu (umowa o pracę) w grupie nauczycieli akademickich (kadra dydaktyczna). 

3. Każdy uczestnik/uczestniczka może skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia. 

4. Terminy  rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej UEW, jak również udostępnione w komunikacji 

wewnętrznej. Zespół Projektowy dopuszcza również rekrutację ciągłą na wybrane szkolenia.  

5. Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy: 

a. wypełnienie i złożenie przez Kandydatów/ki dokumentów aplikacyjnych (formularza i ankiety samooceny), 

b. weryfikację dokumentów przez Komisję rekrutacyjną, 

c. poinformowanie Kandydatów/ki o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie (wyniki rekrutacji zostaną 

przekazań mailowo lub telefonicznie ). 

6. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób 

z niepełnosprawnością. 

7. Kandydat/ka, po zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – moduł 6.1, w określonym 

terminie składa w Biurze projektu lub w Biurze Rozwoju Kompetencji komplet dokumentów, na który składa się: 

a. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 6.1A – na etapie rekrutacji),  

b. Samoocena kompetencji kadry (załącznik nr 6.1B – na etapie rekrutacji), 

c. Formularz danych uczestnika/uczestniczki projektu otrzymujących wsparcia (załącznik nr 6.1C – składają osoby 
przyjęte do projektu), 

d. Oświadczenie Uczestnika Projektu (załącznik nr 6.1D – składają osoby przyjęte do projektu). 

8. Dokumenty nie zawierające zgody na przetwarzanie zawartych w nich danych osobowych nie będą 

przyjmowane/oceniane. 

9. Formularze wymienione w pkt. 7 a i b mogą być złożone w wersji drukowanej lub w trybie online. Wzory 

dokumentów są dostępne również do pobrania na stronie www.ue.wroc.pl oraz w Biurze Projektu. 
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10. Za rekrutację odpowiada Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzi: Kierownik Projektu, Specjalista  z 

Biura Rozwoju Kompetencji UEW i/lub Biura Projektu. 

11. Dokumentacja oceniana jest pod względem formalnym: 

− kompletność dokumentów (formularz zgłoszeniowy 6.1_A.1 i ankieta samooceny 6.1_A.2),  

− terminowość złożenia,  

− status nauczyciela akademickiego (kadra badawczo dydaktyczna/dydaktyczna), 

− brak aktywności w zakresie podnoszenia kompetencji w obszarach określonych we wniosku w innych 

komplementarnych projektach UEW (o tej samej tematyce), 

− deklaracja wykorzystania nowych kompetencji przez okres minimum 1 semestru od daty zakończenia wsparcia 

(szczegóły zawarte zostały w pkt. 8). 

  oraz pod względem merytorycznym, opartym o ocenę punktową w ramach kryteriów: 

Lp. Kryterium merytoryczne Min. punktów Max. punktów 

1 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 0 2 

2 potwierdzenie, że UEW jest podstawowym miejscem pracy w dniu 
przystąpienia do projektu 

0 3 

3 wskazanie przedmiotów, podczas których będą wykorzystywane nowe 
kompetencje przez rok akademicki od zakończenia wsparcia 

0 1 pkt. za każde 30h 
zajęć (szczegółowe 
wyjaśnienie patrz 
pkt. 12) 

4 uzasadnienie możliwości wykorzystania pozyskanych kompetencji podczas 
wykonywania obowiązków zawodowych, przy czym: 

• 0-3 pkt – wskazanie sposobu wykorzystania nabytych umiejętności,  

• 0-2 pkt – usprawnienie obsługiwanych procesów na UEW 

0 5 

 

12. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wykorzystanie zdobytych umiejętności podczas własnych zajęć 

(oświadczenie kandydata). Na etapie rekrutacji do projektu należy wskazać w formularzu rekrutacyjnym 

przedmiot, który będzie prowadzony przez uczestnika/czkę w roku akademickim po zakończonym szkoleniu, w  

ramach którego wdrożone zostaną efekty szkoleń. Możliwe jest również wskazanie przedmiotu prowadzonego w 

kooperacji z innymi prowadzącymi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przy czym konieczne jest 

określenie liczby godzin przypadających do prowadzenia na każdego nauczyciela. Efekty o których mowa będą 

weryfikowane na podstawie odpowiedniego oświadczenia. 

13. Dokumenty aplikacyjne osób niespełniających wymogów formalnych nie będą zakwalifikowane do oceny 

merytorycznej. 

14. Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową, w której kolejność kandydatów określa liczba uzyskanych punktów 

(malejąco). W przypadku kandydatów, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów o miejscu w rankingu decyduje 

kolejność zgłoszenia.  

15. O przyjęciu do projektu decyduje wynik uzyskany zgodnie z przyznaną punktacją oraz limit miejsc. 

16. W przypadku zgłoszenia się do udziału większej niż zakładana liczby kandydatów tworzona jest również lista 

rezerwowa. Listy dostępne są w Biurze projektu.   

17. W uzasadnionych przypadkach, w tym między innymi w wyniku uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej, 

Beneficjent dopuszcza możliwość przyjęcia na dane szkolenie większej liczby osób, niż zostało to założone 

pierwotnie we wniosku aplikacyjnym. 
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18. W  przypadku  rezygnacji  uczestnika/czki z udziału w szkoleniach do udziału w projekcie skierowana  będzie  

pierwsza  osoba  z  listy  rezerwowej. Uczestnik/czka rezygnujący/a obowiązany/a jest do złożenia pisemnej 

rezygnacji z podaniem jej powodu.  

19. Pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej z tytułu rezygnacji z wybranych form 

wsparcia (jeżeli do rozpoczęcia zostało nie więcej 7 dni lub w trakcie realizacji), z wyłączeniem sytuacji 

niezależnych, uniemożliwiających podjęcie/kontynuowanie kształcenia. 

20. Kierownik projektu, po konsultacji z Komitetem Sterującym, ma prawo odmówić kandydatowi/ce uczestnictwa w 

projekcie. Powód odmowy każdorazowo musi zostać przekazany pisemnie wraz z uzasadnieniem, które powinno 

obejmować istotne przesłanki, typu: brak możliwości dalszego finansowania danej formy wsparcia, zachowanie 

zasady równego dostępu do udziału w projekcie, lub inne wskazane przez bezpośredniego przełożonego. 

21. Zakwalifikowanie kandydatów do określonej grupy szkoleniowej organizowanej w  ustalonym  terminie,  zależało  

będzie od  liczby uzyskanych punktów w procesie rekrutacji oraz dostępnych miejsc szkoleniowych.  

22. Szczegółowy harmonogram szkoleń grupowych będzie ustalony przez organizatorów. 

23. Harmonogram realizacji poszczególnych szkoleń będzie udostępniony min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem 

szkolenia. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli. Obowiązkiem Uczestnika/czki jest dopasowanie 

się do wyznaczonych terminów zaplanowanego wsparcia.  

24. Szkolenia mają formę stacjonarną lub w wyznaczonych przypadkach zdalną. Odbywać się będę w miejscu lub 
formie wyznaczonej przez Beneficjenta. 

25. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 

26. Podstawowym kanałem komunikacji z uczestnikami/czkami jest poczta elektroniczna (adresy podane 
w formularzach zgłoszeniowych). 

27. Każdy uczestnik/czka korzystający/a z więcej niż jednej formy wsparcia jest zobligowany wskazać uzasadnienie 
formularzu rekrutacyjnym podając sposób wykorzystania nabytych kompetencji w cyklu dydaktycznym w 
odniesieniu do każdej formy wsparcia.  

28.  W przypadku udziału w Programach Dydaktyczno-Rozwojowych, uczestnik/czka wypełniają jedno  uzasadnienie 
w formularzu rekrutacyjnym podając sposób wykorzystania nabytych kompetencji w cyklu dydaktycznym w 
odniesieniu do szkoleń zaplanowanych w Programie. 

29. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących/ewaluacyjnych w trakcie 

uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. 

 

30. Uczestnik/czka szkolenia zobowiązany  jest  do  regularnego  uczestnictwa  w  zajęciach,  potwierdzonego 
własnoręcznym podpisem na liście obecności. W przypadku organizacji zajęć on-line lista obecności wypełniana 
jest przez trenera i potwierdzana jego podpisem. 

31. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w nim w wymiarze min. 80% lub udział w 

min. 80% szkoleń w Programach Dydaktyczno-Rozwojowych jeśli program składa się ze szkoleń obligatoryjnych i 

dodatkowych. Dopuszczalna jest większa nieobecność wyłącznie w przypadku poważnych zdarzeń losowych, po 

należytym  usprawiedliwieniu nieobecności (zwolnienia lekarskie, usprawiedliwione zdarzenia losowe). 

32. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik/czka może zostać zobowiązany do samodzielnego zrealizowania 

materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć. 

33. Uczestnik/czka obowiązany/a jest do udziału we wszystkich testach kontrolnych oceniających zakres zdobytej 

wiedzy, a także do przystąpienia do egzaminów przewidzianych na zakończenie szkoleń (jeśli dotyczy).  

34. Udział w szkoleniach oferowanych w ramach projektu jest obowiązkowo powiązany z procedurami wewnętrznymi 

w zakresie organizacji szkoleń dla kadry dydaktycznej (nauczycieli akademickich).  
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     Załącznik nr 6.1_A.1 

PRACOWNIK BADAWCZO-DYDAKTYCZNY/DYDAKTYCZNY  
 

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
w ramach projektu „Nowa jakość - nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju uczelni",Priorytet III: Szkolnictwo wyższe 
dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 
 

Dane kandydata 

Nazwisko  

Imię/Imiona  

Dane kontaktowe 

Nr telefonu kontaktowego  

Adres e-mail (dotyczy wersji 

papierowej) 
 

Proszę o podanie: Numeru 

legitymacji pracowniczej/Numeru 

pracownika dostępnego w systemie 

HCM 

 

Program dydaktyczno-rozwojowy „Wsparcie pracy dydaktycznej w okresie pandemii” 

Kryteria udziału w projekcie (pracownik badawczo-dydaktyczny/dydaktyczny) 

 TAK 

Wyrażam wolę udziału w ww. projekcie i tym samym zobowiązuję się do rozpoczęcia oraz 
zakończenia udziału w programie dydaktyczno-rozwojowym pn.: ….. i regularnego 
uczęszczania na wybrane przeze mnie szkolenia. (dotyczy programów dydaktyczno-
rozwojowych jeśli składają się ze szkoleń obligatoryjnych i dodatkowych) 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Projektu, znam prawa i obowiązki z 
niego wynikające. 

Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój.  

 

 TAK 

Potwierdzam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności określone w regulaminie projektu 
tzn. jestem: 
➢ osobą zatrudniona na umowę o pracę na UEW, 
➢ jestem pracownikiem zatrudnionym na stanowisku pracownika badawczo-

dydaktycznego bądź dydaktycznego, 
➢ wyrażam zgodę na udział w badaniu kompetencji przed i po każdym szkoleniu w jakim 

będę brała/ł udział, 
➢ deklaruję wykorzystanie nabytych kompetencji podczas prowadzenia zajęć 

dydaktycznych przez okres min. 1 semestr w ciągu rok akademickiego  od daty 
zakończenia udziału we wsparciu. 

 TAK 

Deklaruję udział w szkoleniu: ……………… – SZKOLENIE OBLIGATORYJNE 
(dotyczy programów dydaktyczno-rozwojowych jeśli składają się ze szkoleń obligatoryjnych 
i dodatkowych) 

PROSZĘ O WYBRANIE ………….. PONIŻSZYCH SZKOLEŃ DODATKOWYCH 
(dotyczy programów dydaktyczno-rozwojowych jeśli składają się ze szkoleń obligatoryjnych i dodatkowych) 

 TAK 

Szkolenie  1 

 TAK 

Szkolenie  2 
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 TAK 

Szkolenie  3 

  TAK 

   NIE 
 

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat: 

• byłam/łem objęty projektami komplementarnymi UEW (o tej samej tematyce), 
 

  TAK 

   NIE 

Oświadczam, że UEW jest moim podstawowym miejscem pracy w dniu przystąpienia do 
projektu. 
 

 TAK 
 

 NIE 

 ODMOWA PODANIA INFORMACJI 
 

Oświadczam, że posiadam udokumentowany stopień niepełnosprawności. 
Czy w związku z tym potrzebne są usprawnienia w trakcie realizacji? Jeśli tak to jakie? 
 

 

Uzasadnienie potrzeby wsparcia:  

Do uzyskania maksymalnie 5 punktów: 

• 0-3 pkt. – wskazanie sposobu wykorzystania nabytych umiejętności,  

• 0-2 pkt. – usprawnienie obsługiwanych procesów na UEW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wykorzystam nowe kompetencje podczas prowadzenia przeze mnie wyżej wymienionych przedmiotów przez 

min. 1 semestr w ciągu rok akademickiego od daty zakończenia udziału we wsparciu.  

[WAŻNE: należy podać liczbę godzin dla każdego przedmiotu, w przypadku jej braku przyznane zostaje 0 pkt.] 

     

Nazwa przedmiotów wraz z liczbą godzin zajęć dla każdego przedmiotu: 

 

 

 

 TAK 

Przyjmuję do wiadomości pouczenie, że ponoszę odpowiedzialność za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą. 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

…..………………………………………  ……………………………………………  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
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Załącznik nr 6.1_A.2 
   PRACOWNIK DYDAKTYCZNY  

 

BILANS KOMPETENCJI – KADRA DYDAKTYCZNA 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

Tytuł projektu: „Nowa jakość – nowe możliwości.  Zintegrowany Program  Rozwoju Uczelni“ 

Nr projektu: POWR.ND3.ND5.NDND-NDND-Z221/18 

Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

 

DANE KANDYDATA/KI PROJEKTU 

1. Imię/imiona  

2. Nazwisko  

3. Jednostka organizacyjna UEW 

(Katedra) 
 

 
 

ANKIETA SAMOOCENY 

 
1. Jak ocenia Pani / Pan stopień rozwoju podanych kompetencji? 

 
Proszę o zaznaczenie odpowiedzi na skali od 1 do 6, gdzie:  
1 – brak kompetencji, 2 –  stopień bardzo niski, 3 – niski, 4 – średni, 5-wysoki, 6 – bardzo wysoki.  
Natomiast ND – oznacza „nie dotyczy/nie widzę potrzeby rozwoju tej kompetencji”. 
 
 

I. KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE – INNOWACYJNE METODY 

Potrafię praktycznie stosować nowatorskie metody dydaktyczne oparte o teorie uczenia dorosłych. 

1 2 3 4 5 6 ND 

Znam zasady nauczania projektowego i problemowego (typu Project-, Problem-based learning) 

1 2 3 4 5 6 ND 

Potrafię stosować aktywizujące metody nauczania skoncentrowane na studencie 

1 2 3 4 5 6 ND 

Potrafię prowadzić tutoring akademicki 

1 2 3 4 5 6 ND 

Potrafię profesjonalnie wspierać w zakresie wyznaczania celów zawodowych i budowania ścieżki rozwoju studentów, 
doktorantów, młodych naukowców  

1 2 3 4 5 6 ND 

Posiadam wiedzę na temat procesu projektowania zorientowanego na człowieka/użytkownika 

1 2 3 4 5 6 ND 

Posiadam umiejętność tworzenia rozwiązań w oparciu o myślenie projektowe 

1 2 3 4 5 6 ND 
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Posiadam umiejętność twórczego rozwiązywania problemów 

1 2 3 4 5 6 ND 

II. KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE – OSOBISTY WARSZTAT PRACY 

Potrafię rozwiązywać sytuacje konfliktowe w pracy ze studentami  

1 2 3 4 5 6 ND 

Znam zasady prowadzenia w sposób profesjonalny prezentacji publicznych  

1 2 3 4 5 6 ND 

Potrafię kontrolować zachowania werbalne w pracy dydaktycznej poprzez staranną dykcję oraz 
potrafię mówić w sposób atrakcyjny 

1 2 3 4 5 6 ND 

 Potrafię radzić sobie ze stresem w pracy dydaktycznej 

1 2 3 4 5 6 ND 

 Potrafię zarządzać czasem i organizować swoją pracę dydaktyczną 

1 2 3 4 5 6 ND 

III. KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE - PROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH 

Jestem przygotowany do komunikowania się z obcokrajowcami w języku angielskim na poziomie zaawansowanym, 
dobierając właściwe słownictwo i środki, aby wyrażać się precyzyjnie, dostosowując się do sytuacji oraz odbiorcy. 

1 2 3 4 5 6 ND 

Znam i stosuję struktury gramatyczne oraz leksykę języka angielskiego konieczne do pisemnego wypowiadania się 
na poziomie zaawansowanym w dyskursie akademickim. 

1 2 3 4 5 6 ND 

Potrafię weryfikować jakość realizowanego projektu przekładowego oraz identyfikować błędy przekładowe i 
językowe w przetłumaczonych tekstach. 

1 2 3 4 5 6 ND 

IV. KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH 

Potrafię wykorzystać narzędzia multimedialne i technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej  

1 2 3 4 5 6 ND 

Potrafię wykorzystywać E-learning w dydaktyce i znam platformę Moodle i możliwości jej wykorzystania w 
dydaktyce  

1 2 3 4 5 6 ND 

Potrafię wykorzystać narzędzia interaktywne do pracy ze studentami podczas prowadzenia zajęć zdalnych (np. 
Miro, Mural) 

1 2 3 4 5 6 ND 

Potrafię wykorzystać w pracy dydaktycznej narzędzia elektroniczne wspomagające pracę zespołową i organizację 
grupy, np. telekonferencje, systemy zarządzania projektem, ankietyzację 

1 2 3 4 5 6 ND 

V. KOMPETENCJE ZAWODOWE 

Znam usługi przetwarzania (maszyny wirtualne, aplikacje), przechowywania i udostępniania danych 

1 2 3 4 5 6 ND 

Znam nowoczesne narzędzia analizy danych 

1 2 3 4 5 6 ND 

Znam metody i techniki  wizualizacji wyników badań  

1 2 3 4 5 6 ND 

  Potrafię wykorzystać metody jakościowe w badaniach  

1 2 3 4 5 6 ND 

 



   

  

Nowa jakość – nowe możliwości.  
Zintegrowany Program  Rozwoju Uczelni  

Nowa jakość – nowe możliwości. 

Zintegrowany Program  Rozwoju Uczelni 

St
ro

n
a1

3
 

Załącznik nr 6.1_C 
PRACOWNIK DYDAKTYCZNY  

 

FORMULARZ DANYCH UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIA1 

Tytuł projektu: „Nowa jakość – nowe możliwości.  Zintegrowany Program  Rozwoju Uczelni“ 

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z221/18 

Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

 

 
1 Prosimy wypełniać czytelnie i drukowanymi literami. 

FORMULARZ DANYCH UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

1. Imię/imiona  

2. Nazwisko  

3. PESEL 

 
                                                                                                BRAK 

4. Dane kontaktowe  

Uczestnika/Uczestniczki 

Kraj  

Województwo  

Powiat/gmina/ 

miejscowość  

Adres zamieszkania 

(ulica, nr budynku,  

nr lokalu) 

  

Kod pocztowy, Poczta 

  

5. Telefon kontaktowy  

6. Adres e-mail  

7. Płeć  kobieta                                         mężczyzna 

 

8. Wiek w chwili przystąpienia do projektu (w przypadku braku nr PESEL)  

 

9. Wykształcenie: 

(zaznaczyć właściwe wpisując X 

w odpowiedniej kratce)  

 niższe niż podstawowe               ponadgimnazjalne 

 podstawowe                                policealne 

 gimnazjalnie                                 wyższe  
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10. Status osoby na rynku 

pracy w chwili przystąpienia 

do projektu(zaznaczyć 

właściwe wpisując X w 

odpowiedniej kratce) 

Osoba bezrobotna  

zarejestrowana w  

ewidencji urzędu  

pracy  

Tak 

  w tym- osoba długotrwale bezrobotna 

Nie 

Osoba bezrobotna  

niezarejestrowana w  

ewidencji urzędu 

pracy  

Tak 

           

Nie 

Osoba bierna 

zawodowo 

 

Tak 

 w tym- osoba ucząca się lub kształcąca 

Nie 

Osoba pracująca 

X Tak 

Zatrudniony w:  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

(podać nazwę instytucji/przedsiębiorstwa) 

Wykonywany zawód: 

Nauczyciel akademicki            

W tym osoba pracująca:  

        w administracji rządowej 

        w administracji samorządowej 

        w dużym przedsiębiorstwie 

        w MMŚP  

        w organizacji pozarządowej   

        prowadząca działalność na własny rachunek                     

        X   inne, gdzie? Uczelnia   

Nie 

11. Osoba należąca do 

mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba 

obcego pochodzenia 

Tak              odmowa odpowiedzi 

Nie 

12. Status osoby 

niepełnosprawnej 

Tak              odmowa odpowiedzi 

Nie 

13. Osoba bezdomna lub 

dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 

Tak              

Nie 

14. Osoba w innej 

niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

Tak              odmowa odpowiedzi 

Nie 
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Ja, niżej podpisany/-a, świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych  z prawdą, 

deklaruję, iż dane podane w niniejszym formularzu i w oświadczeniu uczestnika/czki projektu „Nowa jakość – nowe 

możliwości.  Zintegrowany Program  Rozwoju Uczelni“, są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że 

zapoznałem (-am) się z Regulaminem Projektu i zobowiązuję się do jego przestrzegania; spełniam kryteria 

kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w przedmiotowym projekcie, tj. w dniu podpisania niniejszego 

dokumentu, spełniam wszystkie kryteria formalne związane z przyjęciem mnie do udziału w projekcie. Zobowiązuję 

się także do spełnienia warunku formalnego dotyczącego wykorzystania zdobytych w ramach przedmiotowego 

szkolenia kompetencji do prowadzenia zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr po zakończeniu udziału 

w szkoleniu.  

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Wypełnia Biuro Projektu. 

DANE DOTYCZĄCE WSPARCIA2 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie  

Rodzaj przyznanego wsparcia  

Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w 

projekcie  
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Załącznik nr 6.1_D  
PRACOWNIK DYDAKTYCZNY 

  
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679) 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowa jakość - nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju 
uczelni" przyjmuję do wiadomości, iż:  
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę 
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.   

 
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. 

c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:   

 
1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:  
a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia   

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),  

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia   
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),  

c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);  

 
2. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:   
a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia   

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006,  

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia   
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006,  

c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),  

d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w 
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy 
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi 
i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).  

 
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Nowa jakość - nowe możliwości. 

Zintegrowany program rozwoju uczelni", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
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wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 
ramach PO WER.  

  
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowemu Centrum 

Badań i Rozwoju, z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695, Warszawa beneficjentowi realizującemu projekt  
- Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Komandorskiej 118/120, 53-345 
Wrocław oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe 
mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz 
beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.  

 
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  
 
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu 

na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji. 

 
7. W terminie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 

rynku pracy. 
 
8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), 

nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod 
tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu 
ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego 
administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych 
jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie53:  

 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia   

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006,  

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia   
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006,  

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),  

d) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1778, z późn. 
zm.).  

 
9. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowemu Centrum 

Badań i Rozwoju, z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695, Warszawa beneficjentowi realizującemu projekt 
– Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu, z siedzibą przy ulicy Komandorskiej 118/120, 53-345 
Wrocław oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe 

 
3 3 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z 

Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 
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mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz 
beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.  

10.  Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
11.  Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
12.  Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.  
13. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@ue.wroc.pl (gdy ma to zastosowanie - należy podać dane 
kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta).  

14. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
  
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 
4  W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 

…..………………………………………  ……………………………………………  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU4 
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