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DZIAŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

 

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNEJ REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„MISTRZOWIE DYDAKTYKI” – WDROŻENIE MODELU TUTORINGU 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w odpowiedzi na zaproszenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert na wdrożenie modelu tutoringu do praktyki 

uczelnianej, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. 

„Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku 

o dofinansowanie POWR.04.03.00-00-0074/17). 

2. Projekt zakłada udział ok. 600 nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dla co najmniej 

1 800 wybitnie zdolnych studentów, którzy dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu 

Społecznego podnieśli swoje kompetencje. Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji 

kadry akademickiej w stosowaniu metody tutoringu oraz stosowanie ww. formy ukierunkowanej 

na wsparcie zdolnych studentów w uczelniach w Polsce.  

3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnia środki finansowe na dofinansowanie 

wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami 

z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na 

potrzeby tych zajęć. Zajęcia będą prowadzone podczas niepełnego cyklu kształcenia przez co 

najmniej 3 semestry. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu 

tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz 

będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni. Model tutoringu został udostępniony w 

październiku 2019 r. 

4. Wartość alokacji środków finansowych w ramach projektu przewidzianej na dofinansowanie 

przeprowadzenia zajęć w formie tutoringu w okresie 3 semestrów wynosi: 11 000 000,00 zł (lata 

2020-2022). 

5. Okres wdrażania modelu tutoringu nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. 
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6. Organizatorem wewnętrznej rekrutacji do udziału w projekcie jest Dział Projektów 

Międzynarodowych KUL, pokój CTW-19, tel. kontaktowy: (81) 445 32 41. 

 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają 

łącznie następujące warunki:  

a. są zatrudnieni na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (zaświadczenie 

z Działu Spraw Pracowniczych KUL); 

b. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż 

B2 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka 

obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie); 

c. posiadają wiedzę w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, w tym metody tutoringu 

(oświadczenie Kandydata). 

2. Dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego będzie doświadczenie w prowadzeniu 

kształcenia studentów metodą tutoringu (jeśli dotyczy: oświadczenie Kandydata). 

 

 

§ 3 

PROCES REKRUTACJI  

1. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości szans, w tym bez względu na 

płeć. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona przez pracowników Działu Projektów Międzynarodowych 

w trybie ciągłym, do 10.11.2020 r. 

3. Warunkiem udziału w rekrutacji jest spełnienie warunków, o których mowa w § 2 Regulaminu 

oraz dostarczenie do Biura projektu Formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi 

oświadczeniami, o których mowa w § 2. 

4. Formularz zgłoszeniowy w ramach naboru będzie dostępny w formie wydruku w Biurze Działu 

Projektów Międzynarodowych CTW-19 oraz w formie elektronicznej, edytowalnej na podstronie 

www Działu. 
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5. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia należy czytelnie i kompletnie wypełnić, podpisać, 

a następnie przesłać w formie skanów dokumentów na adres elektroniczny osoby podanej do 

kontaktu (bogumila.pazur@kul.pl) a po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie  dostarczyć 

oryginalne dokumenty osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Dział Projektów 

Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 

Lublin (pokój CTW-19). Każdemu Formularzowi zgłoszeniowemu nadany zostanie wewnętrzny 

numer ewidencyjny. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. W razie konieczności, 

Kandydaci zostaną poinformowani o potrzebie uzupełnienia dokumentów, bądź o dodatkowym 

etapie rekrutacyjnym z uwagi na większą liczbę osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 

Nie podlegają rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia, Formularze zgłoszeniowe, które 

nie zawierają danych umożliwiających kontakt z kandydatem (jednoczesny brak: adresu, nr 

telefonu, adresu poczty elektronicznej). 

6. Charakter oferowanego w ramach projektu wsparcia nie wyklucza udziału osób 

z niepełnosprawnością. Status osoby z niepełnosprawnością zostanie zweryfikowany na 

podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku zgłoszonych w formularzu 

rekrutacyjnym potrzeb, Uniwersytet zapewni salę dostosowaną do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością ruchową, osób niesłyszących, niedosłyszących, dostosuje materiały 

szkoleniowe do potrzeb osób niewidzących, niedowidzących. W razie konieczności, pracownik 

Działu, jako osoba pierwszego kontaktu z osobą z niepełnosprawnością, zapewni pomoc przy 

wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych. 

7. Rekrutacja do udziału w projekcie będzie obejmować dwa etapy: 

a. I stopnia (formalna) dokonywana metodą 0-1 (spełnia – nie spełnia); 

b. II stopnia (merytoryczna) prowadzona przez powołaną przez Prorektora ds. kształcenia 

Komisję ds. Rekrutacji (maks. 10 pkt), której przewodniczyć będzie Kierownik Działu 

Projektów Międzynarodowych. 

8. Po przeprowadzeniu dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego zostaną utworzone listy 

rankingowe kandydatów/tek do udziału w projekcie. 

9. Listy, o których mowa w ust. 8, sporządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zostaną 

umieszczone na podstronie www Działu Projektów Międzynarodowych. Kandydaci/tki będą 

informowani/e o wynikach rekrutacji także drogą elektroniczną. 

10. Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji wewnętrznej sporządzona zostanie jedna oferta 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na ogłoszony przez Ministerstwo Nauki 

mailto:bogumila.pazur@kul.pl
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i Szkolnictwa Wyższego konkurs. 

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI KANDYDATA/TKI 

1. Kandydat/tka na etapie rekrutacji ma w szczególności prawo do: 

a. wglądu i zmiany swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji; 

b. uzupełnienia braków formalnych związanych z przystąpieniem do II etapu rekrutacji; 

c. uzyskania informacji dotyczących projektu „Mistrzowie dydaktyki” – wdrożenie modelu 

tutoringu i procesu rekrutacyjnego i jego wyników.  

2. Kandydat/tka na etapie rekrutacji jest w szczególności zobowiązany/a do: 

a. przekazania Działowi Projektów Międzynarodowych niezbędnych dokumentów, 

zaświadczeń i oświadczeń; 

b. w przypadku spełnienia wymogów formalnych, stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną. 

 

 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA WEWNĘTRZEJ REKRUTACJI DO UDZIAŁU 

W PROJEKCIE 

1. Organizator na etapie rekrutacji ma w szczególności prawo do żądania od Kandydata/tki 

niezbędnych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń. 

2. Organizator na etapie rekrutacji jest w szczególności zobowiązany do: 

a. udzielenia osobom zainteresowanym wszelkich dodatkowych informacji dotyczących 

projektu „Mistrzowie dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu i procesu rekrutacyjnego; 

b. zapewnienia wglądu do podanych przez Kandydata/tkę danych osobowych i dokumentów 

oraz możliwości ich zmiany lub uzupełnienia.  

 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Integralną częścią Regulaminu jest wzór Formularza zgłoszeniowego. 
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Załącznik do Regulaminu wew. rekrutacji do udziału w projekcie „Mistrzowie dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu 

 

……………………………………     
 …………..…..……………………………………… 

(data wpływu)        (wewnętrzny numer ewidencyjny) 

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  
„MISTRZOWIE DYDAKTYKI” – wdrożenie modelu tutoringu 

 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Imię i nazwisko 
 

 

Miejsce zatrudnienia KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI  
JANA PAWŁA II 

Nazwa wydziału, instytut, katedra 
 

 

Tytuł naukowy 
 

 

Stanowisko 
 

 

DANE KONTAKTOWE 
Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail) 
 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Obszar kształcenia 
(zaznaczyć właściwe) 

 
□ Nauki humanistyczne 
□ Nauki inżynieryjno-techniczne 
□ Nauki medyczne i nauki o zdrowiu  
□ Nauki rolnicze 
□ Nauki społeczne 
□ Nauki ścisłe i przyrodnicze 
□ Nauki teologiczne 
□ Sztuka 

 

PLANOWANA LICZBA STUDENTÓW BEDĄCYCH GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU 
Prowadzenie dodatkowych zajęć podczas niepełnego cyklu kształcenia przez pierwsze 3 

semestry w ramach studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich 
 
Wsparciem w ramach projektu mogą być objęci studenci pierwszego roku studiów I stopnia lub 
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jednolitych studiów magisterskich Uczelni (laureat olimpiad przedmiotowych/branżowych o zasięgu 
ogólnopolskim lub międzynarodowym lub laureat programu „Diamentowy Grant” lub posiadający wysoką 
średnią ocen lub wyróżniający się dotychczasowym dorobkiem naukowym/osiągnięciami). 
 
Wsparcie studentów wybitnie uzdolnionych, tj. laureaci olimpiad przedmiotowych/branżowych o zasięgu 
ogólnopolskim lub międzynarodowym lub laureaci programu „Diamentowy Grant” lub posiadający wysoką 
średnią ocen (ze świadectwa maturalnego) lub wyróżniający się dotychczasowym dorobkiem 
naukowym/osiągnięciami: 
 
Liczba studentów: … 
 
Liczba godzin przeprowadzonych zajęć z wykorzystaniem modelu tutoringu: 

1) I semestr roku akademickiego 2020/2021: ….. 
2) II semestr roku akademickiego 2020/2021: …. 
3) I semestr roku akademickiego 2021/2022: …. 

 
(np. 3 studentów, 20 godzin w I semestrze, 10 godzin w II semestrze oraz 30 godzin w III semestrze. Są to ci sami 3 studenci  
podczas całego okresu wsparcia. Zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu prowadzone są poza normalnym 
programem studiów) 

Planowany sposób rekrutacji studentów (maks. 1500 znaków): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, iż brałem/brałam udział w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” oraz 
uczestniczyłem/uczestniczyłam w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia 
poprzedzonego spotkaniami przedwyjazdowymi w okresie 2018-2020: 

  TAK 

  NIE 

Oświadczam, iż posiadam wiedzę w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, w tym metody tutoringu: 

  TAK 

  NIE 

Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu: 

  TAK 

  NIE 
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Jeżeli TAK, proszę opisać posiadane doświadczenie (maks. 1500 znaków): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych metod kształcenia studentów, w 
tym studentów wybitnie uzdolnionych. 

  NIE 

  TAK 

 
Jeżeli TAK, proszę opisać posiadane doświadczenie (maks. 1500 znaków): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwe) 

Zaświadczenie DSP KUL 
o zatrudnieniu 

 

 

 

Dokument poświadczający 
znajomość języka angielskiego 

na poziomie min. B2 
 

 

 

Oświadczenie o posiadaniu wiedzy w 
zakresie metody tutoringu 

 
 

 

 
Oświadczam, że: 

− kwalifikuję się do grupy docelowej projektu pn. „Mistrzowie dydaktyki” wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego; 

− zostałam/em zapoznana/y  z Regulaminem wewnętrznej rekrutacji do udziału w w/w projekcie; 
− zostałam/em uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, 

niniejszym oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą; 
− wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do celów związanych 

z rekrutacją i selekcją w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2019, poz. 1781) Zgoda ma charakter dobrowolny, przy czym niewyrażenie zgody 
wiąże się z brakiem możliwości udziału w projekcie. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 
 

……………………………..……………………………. 
(miejscowość, data, czytelny podpis) 
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