ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w
projekcie pozakonkursowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”
Słownik pojęć
1. Projekt – projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
2. Student – student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr) zakwalifikowany do udziału
w Projekcie w wyniku rekrutacji.
3. Nauczyciel akademicki UPWr – nauczyciel zatrudniony na UPWr, zakwalifikowany do udziału
w Projekcie w wyniku przeprowadzenia w 2018 r. przez Prorektora ds. studenckich i edukacji UPWr
otwartego konkursu.
4. Zasady rekrutacji i uczestnictwa – niniejsze zasady rekrutacji i uczestnictwa Studentów w Projekcie.
5. Biuro Projektu – Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, pok. 304,
tel. 71 320 51 12, tel. kom. 726 700 702.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Projekt realizowany jest przez UPWr na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem PaństwaMinisterstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a UPWr.
2. Nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Kierownik Projektu zgodnie z Regulaminem postępowania na
etapie realizacji i w okresie trwałości projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
3. Nadzór ogólny nad Projektem sprawuje Prorektor ds. studenckich i edukacji UPWr, zgodnie
z pełnomocnictwem nr R0P00000/P/114/2016 z dnia 01.09.2016 r.
4. W ramach Projektu Student będzie korzystał z wsparcia tutorskiego realizowanego przez Nauczyciela
akademickiego UPWr przez okres jednego, maksymalnie dwóch semestrów, w wymiarze maksymalnie
100 godzin dydaktycznych. Ostatecznie wymiar godzin wsparcia określi Nauczyciel akademicki UPWr;
będzie on powiązany z wymiarem godzinowym przedmiotu, w ramach realizacji którego Nauczyciel
akademicki UPWr wykorzysta narzędzia tutoringu.
5. Wsparcie tutorskie może być świadczone przez Nauczyciela akademickiego UPWr w ramach zajęć
prowadzonych z wykorzystaniem tutoringu oraz w godzinach dodatkowych konsultacji.
6. Wsparciem tutorskim zostaną objęci Studenci wybitnie zdolni lub doświadczający trudności w nauce,
przy czym wsparcie dla każdej z powyżej wymienionych grup Studentów będzie prowadzone
oddzielnie. Liczba Studentów w jednorodnej grupie tutorskiej nie przekroczy 3 osób.
§ 2 Warunki rekrutacji Studentów do Projektu
1. Rekrutacja do Projektu odbywa się zgodnie z zasadą równości szans i równości płci. Gwarantuje się
dostęp do Projektu osobom z niepełnosprawnościami.
2. Nauczyciel akademicki UPWr rekrutuje do udziału w Projekcie Studentów zainteresowanych udziałem
w Projekcie, posiadających sukcesy naukowe/wybitnie zdolnych lub/i Studentów z trudnościami
w nauce i wymagających wsparcia, na podstawie co najmniej jednego z poniżej wymienionych
kryteriów:
a. obserwacja Studenta w trakcie zajęć,
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b. informacje zebrane na temat Studenta (w szczególności na temat publikacji, działań w kołach
naukowych, stypendiów za wyniki w nauce, średniej ocen za poprzedni rok i in.),
c. aktywność Studenta na zajęciach i wyniki walidacji z pokrewnych przedmiotów,
d. ocena znajomości wymagań wstępnych dla przedmiotu,
e. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu lub/i oceny motywacji Studenta zobrazowanej
w liście motywacyjnym.
O przyjęciu Studenta do grupy decyduje Nauczyciel akademicki UPWr, tworząc listę osób przyjętych
i deklarując zakres i sposób prowadzenia grupy tutorskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Od decyzji rekrutacyjnej Nauczyciela akademickiego UPWr Studentowi przysługuje odwołanie
do Prorektora ds. studenckich i edukacji UPWr.
Nauczyciel akademicki UPWr odpowiada za prawidłowość rekrutacji Studentów do Projektu.
W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Studenta z udziału w Projekcie, z przyczyn, o których mowa
w § ust. 3, Nauczyciel akademicki UPWr zaprasza do udziału w Projekcie osobę z listy rezerwowej lub
ponawia rekrutację.

§ 3 Warunki uczestnictwa Studentów w Projekcie
1. W Projekcie może wziąć udział Student UPWr, który spełnia łącznie następujące warunki:
a. został wybrany przez Nauczyciela akademickiego UPWr do udziału w Projekcie na zasadach
określonych w § 2,
b. złoży do Nauczyciela akademickiego UPWr Deklarację uczestnictwa w Projekcie zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do niniejszych Zasad,
c. zaakceptuje niniejsze Zasady i zobowiąże się do:
i. terminowej i aktywnej współpracy z Nauczycielem akademickim UPWr
ii. wypełniania dokumentów związanych z realizowanym Projektem (np. list obecności),
w tym przedkładania dokumentacji wymaganej przez Nauczyciela akademickiego
UPWr,
iii. współpracy przy ewaluacji Projektu.
2. Student ma prawo do:
a. informacji na temat Projektu,
b. otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w Projekcie,
c. rezygnacji z ważnych przyczyn z udziału w Projekcie. Rezygnacja winna być złożona w formie
pisemnej do Biura Projektu.
3. W przypadku niespełniania warunków uczestnictwa w Projekcie, Kierownik Projektu na wniosek
Nauczyciela akademickiego UPWr może, ze skutkiem natychmiastowym, wypowiedzieć uczestnictwo
Studenta w Projekcie.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach rekrutacji i uczestnictwa – w oparciu
o dokumentację Projektu, wytyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regulamin
postępowania – należy do kompetencji Kierownika Projektu.
2. Informacje
na
temat Projektu
można uzyskać
na
stronie
http://www.cku.upwr.edu.pl/product/mistrzowie-dydaktyki/ .
Załączniki:
1. Formularz raportu z przeprowadzonej rekrutacji studentów (dla Nauczyciela UPWr)
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dla Studenta UPWr)
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