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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„M-EDukator - program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Beneficjentem (Organizatorem) Projektu jest Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Lublinie,  

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. 

2. Biuro Projektu mieści się w Lublinie przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, II piętro, pok. 235, 

tel. (81) 448-52-95, czynne dla Uczestników/czek Projektu w godz. 800 – 1500, strona internetowa: 

https://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-

medycznym-w-lublinie/m-edukator/ 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.  

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 

III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach 

szkolnictwa wyższego.  

5. Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POWR.03.04.00-00-D018/16.  

6. Projekt skierowany jest do  800 Pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniających wymagania określone w § 4  niniejszego 

Regulaminu. 

7. Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych u co najmniej 402 kobiet 

i 279 mężczyzn (681 osób) stanowiących strategiczną kadrę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

do 30.06.2019. 

8. Udział w projekcie jest bezpłatny dla Uczestnika/czki. 

9. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badao i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47A,  

00-695 Warszawa. 

b. Organizator – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prowadzący wyżej wymieniony projekt 

(w skrócie UML). 

c. Umowa o dofinansowanie projektu – umowa zawarta przez Uczelnię z Instytucją 

Pośredniczącą określająca zasady realizacji Projektu oraz jego dofinansowania w ramach 

programu. 

d. Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie 

zasad określonych w Regulaminie i złożonych dokumentów rekrutacyjnych. 

e. Uczestnik/czka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na podstawie zasad 

określonych w Regulaminie, która podpisała deklarację uczestnictwa, umowę uczestnictwa  

w projekcie i oświadczenie stanowiące załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie. 

  

         

Projekt nr POWR.03.04.00-00-D018/16 
Tytuł Projektu: M-EDukator- program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 

Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

https://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/m-edukator/
https://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/m-edukator/
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f. Komisja Rekrutacyjna – zespół osób weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy 

Uczestników/czek Projektu, w skład komisji wchodzą Pracownicy wyznaczeni przez 

Dziekanów, Prorektor ds. Kształcenia, Pracownik Działu ds. Jakości kształcenia 

i Koordynatorka. 

g. Projekt – Projekt „M-EDukator - program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry 

dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” realizowany przez Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu. 

h. Strona internetowa Projektu – serwis internetowy zawierający szczegółowe informacje 

dotyczące Projektu, dostępny pod adresem: www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-

europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/m-edukator/ . 

 

 

§2 

Zakres wsparcia 

1. Oferowane w ramach Projektu wsparcie obejmuje: 

a. w ramach I etapu szkolenia obowiązkowe dla wszystkich Uczestników/czek (800 osób)  

z zakresu zarządzania informacją, umiejętności informatycznych w tym posługiwania się 

profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, 

b. w ramach II etapu jedno z czterech szkoleo do wyboru dla 684 Uczestników/czek z zakresu 

innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, 

c. zaświadczenie ukooczenia szkolenia, 

d. w przypadku szkolenia „Problem Based Learning” zwrot kosztów przelotu samolotem, 

transfer na lotnisko w Polsce i w miejscu szkolenia, ubezpieczenie, stypendium na utrzymanie 

i zakwaterowanie (około 5 dni). 

 

 

§3 

Organizacja wsparcia 

1. W ramach Projektu realizowane będą szkolenia o następującej tematyce: 

 

Pierwszy etap: szkolenia obowiązkowe dla wszystkich Uczestników/czek Projektu (800 osób): 

 

a. Szkolenie „Korzystanie ze specjalistycznych baz danych z uwzględnieniem specyfiki 

realizowanych przedmiotów”: 4 godziny na grupę , 80 grup średnio 10 osobowych. 

b. Szkolenie „Elektroniczne źródła informacji medycznej wspierające dydaktykę”:   

6 godzin na grupę, 80 grup średnio 10 osobowych.  

c. Szkolenie „Tworzenie kursów e-learningowych na platformie moodle”: 10 godzin na grupę , 

80 grup średnio 10 osobowych. 

d. Szkolenie „Bibliometryczna ocena dorobku naukowego w praktyce”: 4 godziny na grupę, 80 

grup średnio 10 osobowych. 

 

Drugi etap:  jedno z czterech szkoleo do wyboru dla 684 Uczestników/czek Projektu: 

a. Szkolenie „Od książki do żywego pacjenta: praktyczne podejście do nauczania anatomii 

klinicznej”:  50 godzin na grupę, 7 grup średnio 10 osobowych  

b. Szkolenie „Nauczanie narracji w medycynie”: 10 godzin na grupę, 10 grup średnio 

10 osobowych. 

c. Szkolenie „InnoMED”:  30 godzin na grupę, 90 grup średnio 5 osobowych. 
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d. Szkolenie „Problem Based Learning”: 20 godzin na grupę, 4  grupy średnio 16 osobowe. 

 

2. Godzina szkolenia rozumiana jest jako 45 minut. 

3. Szkolenia będą prowadzone z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasad równości szans kobiet i mężczyzn. 

4. Warunkiem zaliczenia udziału w danym etapie szkolenia jest 80% - owa obecnośd Uczestnika/czki 

na zajęciach, potwierdzona własnoręcznym podpisem w dzienniku zajęd oraz przystąpienie do 

testu kwalifikacji „na wejście” i „na wyjście”. 

5. Uczestnik/czka informuje Zespół projektu o planowanej nieobecności na zajęciach. Istnieje 

możliwośd uczestnictwa w tych zajęciach w ramach innej grupy, po uzgodnieniu terminu z osobą 

prowadzącą zajęcia.  

6. Zajęcia odbywad się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęd oraz opracowanym 

programem szkolenia. 

7. Organizator zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji Projektu. 

8. Zajęcia odbywad się będą w oparciu o infrastrukturę i  bazę dydaktyczną Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. Szkolenie „Problem Based Learning” będzie szkoleniem wyjazdowym, 

zagranicznym.  Organizator zapewnia przelot na miejsce odbywania szkolenia, transfer na lotnisko 

w Polsce i w miejscu odbywania szkolenia, ubezpieczenie, stypendium na utrzymanie 

i zakwaterowanie (ok. 5 dni pobytu). 

9. Zajęcia odbywad się będę w miejscach, w pełni dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

10. Organizator Projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizowaniu zajęd i stałego nadzoru 

metodycznego i organizacyjnego nad realizacją Projektu. 

11. Informacje o projekcie, dokumenty rekrutacyjne oraz aktualne harmonogramy zajęd dostępne 

będą na  stronie internetowej Projektu: https://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-

europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/m-edukator/ oraz 

w Biurze Projektu. 

 

 

§ 4 

Kryteria rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

1. Projekt skierowany jest do kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, w rozumieniu art. 108 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  

zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy mianowania z zastrzeżeniem, że czas 

trwania umowy nie może byd  krótszy niż 3 lata od momentu przystąpienia do Projektu oraz 

pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

których umowy przekształcą się na podstawie nowelizacji kodeksu pracy z dnia 22 lutego 2016 

roku, w umowy na czas nieokreślony. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: 

a. Złożenie kompletu podpisanych dokumentów wymaganych na etapie rekrutacji: 

 formularz zgłoszenia udziału (zał. nr 1 - wszyscy Kandydaci/tki), 

 oświadczenie Uczestnika/czki Projektu (zał. nr 2 - wszyscy Kandydaci/tki), 

b. Spełnienie wymogów formalnych uczestnictwa w projekcie opisanych w pkt. 1 oraz 

podpisanie po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie:  

 deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 3 - wszyscy Uczestnicy/czki), 

 umowy uczestnictwa, (zał. nr 4 - wszyscy Uczestnicy/czki), 

c. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowieo, 

https://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/m-edukator/
https://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/m-edukator/
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d. Pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej. 

3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz  w Biurze Projektu. 

4. Dokumenty rekrutacyjne można składad osobiście lub pocztą tradycyjną w Biurze Projektu - 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, II piętro, pok. 235. 

5. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnid w języku polskim w sposób czytelny. 

6. Złożenie kompletnych dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem zamiaru udziału 

w projekcie i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do realizacji 

celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 

U. 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.). 

7. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych od Kandydata/ki nie stanowi zobowiązania Organizatora 

do udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

9. Rekrutacja w projekcie będzie prowadzona w sposób ciągły, przy czym szkolenia będą 

organizowane systematycznie w miarę napływu zgłoszeo i kwalifikacji kandydatów. 

10. Procedura rekrutacji Uczestników/czek obejmowad będzie: 

1) dostarczenie przez Kandydata/kę dokumentów zgłoszeniowych, 

2) weryfikację przez Komisję Rekrutacyjną złożonych aplikacji oraz po pozytywnej weryfikacji 

kwalifikację Uczestnika/czki do Projektu w oparciu o kryteria kwalifikowalności. 

11. Komisja Rekrutacyjna przed uruchomieniem każdego szkolenia dokona weryfikacji dokumentów 

zgłoszeniowych w celu zakwalifikowania i ustalenia podstawowej i rezerwowej (w przypadku 

nadmiaru kandydatów/ki) listy Uczestników.  

12. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji na I etap szkoleo 800 osób biorąc pod uwagę: 

a) Kryteria formalne: 

1)  kompletnośd dokumentów zgłoszeniowych (warunek konieczny), 

2)  przynależnośd do grupy docelowej (warunek konieczny), 

b)    Kryteria premiujące: 

1) liczba punktów oceny pracowniczej (osoby z wyższą oceną pracowniczą, wyrażoną   

w punktach, będą miały pierwszeostwo w procesie rekrutacji), 

2)  niepełnosprawnośd (osoby niepełnosprawne mają pierwszeostwo w procesie rekrutacji),  

3)  kolejnośd zgłoszeo.  

13. Warunkiem udziału w jednym szkoleniu w ramach II etapu jest zakwalifikowanie przez Komisję 

Rekrutacyjną i dostępnośd miejsc.  

14. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji na II etap szkoleo 684 osób  z 800 Uczestników/czek 

Projektu, którzy ukooczyli I etap szkoleo zgodnie z zaplanowaną ścieżką, biorąc pod uwagę: 

1) okres obowiązywania umowy o pracę / mianowania zawartej pomiędzy Uniwersytetem 

Medycznym w Lublinie a UP, 

2) liczba punktów oceny pracowniczej (osoby z wyższą oceną pracowniczą, wyrażoną  

w punktach, będą miały pierwszeostwo w procesie rekrutacji), 

3) niepełnosprawnośd (osoby niepełnosprawne mają pierwszeostwo w procesie rekrutacji), 

4) kolejnośd zgłoszeo. 

15. Do II etapu szkoleo zostanie zakwalifikowanych średnio 85% UP z każdej z grupy (80 grup średnio 

po 10 Uczestników/czek projektu) biorącej udział w szkoleniach z pierwszego etapu. 

16. Wszyscy Uczestnicy/czki zakwalifikowani/e do Projektu zostaną niezwłocznie poinformowani/ne 

o wynikach posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej osobiście, telefonicznie, mailem lub listownie. 

17. Przy tworzeniu grup szkoleniowych na I etap szkoleo, Zespół projektowy będzie brał pod uwagę 

Wydział, na którym zatrudnieni są Uczestnicy/czki, aby najefektywniej dostosowad formę  

i sposób przekazywania wiedzy. 
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18. Każdy z zakwalifikowanych do Projektu Kandydatów/ek podpisuje Deklarację uczestnictwa 

w projekcie (zał. nr 3) oraz Umowę uczestnictwa (zał. nr 4). 

 

 

§ 5 

Zasady monitoringu Uczestników/czek 

1. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do  każdorazowego potwierdzania swojej obecności 

na zajęciach poprzez podpisanie listy obecności. 

2. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do udziału w badaniach ankietowych dla potrzeb monitoringu 

realizacji wskaźników Projektu i sprawozdawczości, prowadzonych zarówno przez Organizatora, 

Instytucję Pośredniczącą, jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie oraz do wypełniania 

innych dokumentów w tym testów kwalifikacji przed i po zakooczeniu każdego ze szkoleo celem 

weryfikacji poziomu uzyskanych efektów kształcenia niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Projektu. 

3. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym 

danych osobowych, niezbędnych Organizatorowi, do rejestracji w systemie monitorowania 

Uczestników/czek oraz do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących 

powyższego, nie później niż w terminie 7 dni od ich zaistnienia. 

4. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do rzetelnego, sumiennego i niezwłocznego uzupełniania 

wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora. 

 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestników/czek 

1. Uczestnik/czka szkolenia ma prawo do: 

a. udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

b. oceny szkolenia i osób prowadzących szkolenie, 

2. Uczestnik/czka szkolenia zobowiązany/a jest do: 

a. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu i umowy uczestnictwa, 

b. przekazanie Organizatorowi kompletu dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do 

udziału w Projekcie, 

c. przystąpienia do szkolenia z drugiego etapu po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną, 

d. udziału w zajęciach w wyznaczonych terminach, godzinach i miejscach, 

e. uczestnictwa w co najmniej 80% każdego etapu szkolenia pod rygorem skreślenia z listy 

Uczestników/czek, 

f. punktualności i rzetelnego przygotowywania się do zajęd zgodnie z poleceniami osób 

prowadzących, 

g. przystąpienia do testów przed i po szkoleniu tzw. testu kwalifikacji „na wejście” i „na wyjście” 

oraz wypełnienia ankiety ewaluacyjnej w celu przygotowania raportu z walidacji kwalifikacji  

uzyskanych w projekcie przez Uczestników/czek, 

h. uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności  

do: podpisywania list obecności, potwierdzeo odbioru zaświadczeo ukooczenia szkolenia oraz 

innych dokumentów wskazanych przez Organizatora a związanych z realizacją Projektu, 

i. niezwłocznego poinformowania o nieobecności na zajęciach lub rezygnacji ze szkolenia, 

j. niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych i kontaktowych, 

k. udostępnienia i przekazania Organizatorowi, w terminie 4  tygodni po zakooczeniu udziału 

w projekcie, danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału 
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w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, a w ciągu 3 

miesięcy po zakooczeniu udziału w projekcie danych dotyczących statusu na rynku pracy, 

l. przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ, Regulaminu Pracowni, i/lub sal, które przewidziane są 

jako miejsce odbywania się szkolenia, 

ł.  opracowanie i przedłożenie do akceptacji zmian w sylabusach wszystkich prowadzonych przez 

siebie przedmiotów celem wykorzystania nabytych kompetencji, 

m. przekazania wiedzy poprzez szkolenia kaskadowe, kolejnym pracownikom dydaktycznym  

i naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nie biorącym udziału 

w projekcie, w celu maksymalizacji efektów Projektu.  

n.  wykorzystania w praktyce zdobytych kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych 

zajęd ze studentami, w trakcie co najmniej 1 semestru zrealizowanego lub też rozpoczętego 

w trakcie trwania projektu, 

o. prowadzenia przez co najmniej 4  semestry po zakooczeniu udziału w projekcie wszystkich 

swoich zajęd ze studentami z wykorzystaniem nabytych kompetencji. 

 

 

§ 7 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji Kandydata/tki przed rozpoczęciem szkolenia, kwalifikowana zostaje 

pierwsza osoby z listy rezerwowej. W przypadku odmowy wzięcia udziału w projekcie przez tę 

osobę, kwalifikowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej. 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki w trakcie realizacji szkolenia ale przed zrealizowaniem 

20% zajęd, na jego/jej miejsce przyjmowana jest pierwsza osoba z listy rezerwowej. W przypadku 

odmowy wzięcia udziału w projekcie przez tę osobę, kwalifikowana jest kolejna osoba z listy 

rezerwowej. 

3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, Uczestnik/czka jest zobowiązany/a niezwłocznie 

powiadomid Organizatora o tym fakcie.  

4. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach 

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia dostępny w Biurze 

Projektu). 

5. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 3. niniejszego paragrafu mogą wynikad  

z ważnych przyczyn osobistych lub z przyczyn zdrowotnych/działania siły wyższej i z zasady nie 

mogą byd  znane Uczestnikowi/czce w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

 

 

§ 8 

Postanowienia koocowe 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora Projektu. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oparciu 

o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres trwania Projektu. 

4. Uczestnik został poinformowany, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne 

spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie. 
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6. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, 

warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych. 

 

 

 

 

 

Sporządził 

 

 

 

 

 

Zatwierdził 

 

 

 

 

 

Zatwierdził 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki uzupełniane na etapie rekrutacji: 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia udziału 

Załącznik nr 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu 

 
Załączniki uzupełniane po zakwalifikowaniu do Projektu: 

Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  

Załącznik nr 4. Umowa uczestnictwa 

 

 


