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ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

studentów 

w projekcie pozakonkursowym o charakterze wdrożeniowym 

pt. „Mistrzowie dydaktyki” 

(MNiSW/2019/552/DIR/KH) 

 

Słownik pojęć 

 

1. Projekt – projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 

2. Student – student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  zakwalifikowany  do  udziału  w  

Projekcie w wyniku procesu rekrutacji; 

3. Nauczyciel akademicki – nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie, zakwalifikowany do udziału w Projekcie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa 

nauczycieli akademickich w projekcie pozakonkursowym o charakterze wdrożeniowym pt. 

„Mistrzowie dydaktyki” (MNiSW/2019/552/DIR/KH); 

4. Zasady rekrutacji i uczestnictwa  –  niniejsze  zasady  rekrutacji  i  uczestnictwa  Studentów w 

Projekcie; 

5. Koordynator Projektu – Koordynator Projektu – pracownik administracyjny realizujący i 

zarządzający projektem z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

6. 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. 8.00 – 15.00. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt   realizowany    jest    przez    Uniwersytet    Medyczny w Lublinie    na    podstawie    

umowy    nr   MNiSW/2019/552/DIR/KH,   zawartej  między  Skarbem   Państwa  –  Ministrem  

Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. 

2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. 

3. W ramach Projektu Student będzie brał udział w zajęciach z wykorzystaniem metody tutoringu 

prowadzonych przez Nauczyciela akademickiego. Zajęcia prowadzone będą przez okres 1 
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semestru akademickiego (około 5 m-cy), w maksymalnym wymiarze 100 godzin. W  

szczególnie  uzasadnionym  przypadku   dopuszcza   się   możliwość   realizacji   zajęć ze 

studentem wybranym do grupy docelowej przez okres 2 semestrów. W szczególnych 

Nauczyciel akademicki – na podstawie swojego Zobowiązania do uczestnictwa w Projekcie – 

stanowiącego  załącznik   nr   3   do   Regulaminu   uczestnictwa   nauczycieli   akademickich   

w projekcie pozakonkursowym o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”  

(nr umowy MNiSW/2019/552/DIR/KH) – określi wymiar godzin zajęć ze Studentem. 

4. Celem zajęć jest wsparcie Studentów posiadających sukcesy naukowe/wybitnie zdolnych  lub 

Studentów doświadczających trudności w nauce i potrzebujących wsparcia. Zajęcia dla 

poszczególnych grup Studentów odbywać się będą oddzielnie. 

§ 2. Warunki rekrutacji studentów do Projektu 

 

1. Nauczyciel akademicki rekrutuje do udziału w Projekcie studentów posiadających sukcesy 

naukowe/wybitnie  zdolnych  oraz/lub  studentów  doświadczających   trudności   w  nauce  i 

potrzebujących wsparcia, na podstawie co najmniej jednego z poniższych kryteriów: 

a) obserwacji studentów w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć; 
b) informacji zebranych na temat studentów (dot. m.in. publikacji, działania w kołach 

naukowych,  otrzymywanych  stypendiów  za  wyniki  w   nauce,   średniej   ważonej za 

poprzedni rok studiów); 

c) aktywności na zajęciach (m.in. trafności odpowiedzi na zadane pytania, wnikliwości 

zadawanych pytań, celności rozwiązywania zadań problemowych, szybkości 

rozwiązywania zadań); 

d) oceny znajomości wymagań wstępnych dla określonego przedmiotu; 

e) wyników testów/kolokwiów/esejów/projektów/itp.; 

f) samooceny studenta uzyskanej podczas rozmowy indywidualnej. 
2. Studenci rekrutowani są zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Gwarantuje się 

dostęp do Projektu osobom z niepełnosprawnościami. 

3. W przypadku większej liczby studentów zainteresowanych udziałem w Projekcie Nauczyciel 

akademicki może przeprowadzić ze studentami rozmowę kwalifikacyjną/test. 

4. O przyjęciu studenta do grupy decyduje Nauczyciel akademicki – prowadzący zajęcia, tworząc 

listę osób przyjętych, przy czym student niezakwalifikowany do Projektu ma prawo złożenia 

prośby o przyjęcie do grupy. Prośbę rozpatruje Nauczyciel akademicki. 

5. W przypadku gdy Koordynator Projektu stwierdzi, iż Student przyjęty do Projektu nie spełnia 

warunków udziału w Projekcie, może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym udział 

Studenta w Projekcie. 
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§ 3. Warunki uczestnictwa Studenta w Projekcie 

 

1. W Projekcie może wziąć udział student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 

a) został wybrany przez Nauczyciela akademickiego do udziału w Projekcie, na zasadach 

określonych w § 2; 

b) złoży deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik 1); 

c) akceptuje Zasady rekrutacji i uczestnictwa; 

d) w razie wystąpienia konieczności i na żądanie Koordynatora Projektu, podpisze 

oświadczenie o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych (wzór określi 

Koordynator Projektu) 

oraz zobowiąże się do: 

e) wypełniania wszystkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym 

przedkładania dokumentacji wymaganej przez Nauczyciela akademickiego (m.in. 

podpisywania listy obecności na spotkaniach); 

f) współpracy przy ewaluacji Projektu; 

g) terminowego realizowania zadań wyznaczonych przez Nauczyciela akademickiego. 

2. Student ma prawo do: 

a) informacji na temat Projektu; 

b) otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w Projekcie. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora 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. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków 

realizacji Projektu lub dokumentów programowych. 
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Załącznik do Zasad rekrutacji i uczestnictwa: 

1. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie. 

 

 

 

 

 


