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Niniejszy regulamin określa zasady  udzielania wsparcia w ramach projektu dofinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnikami  projektu mogą  być osoby  posiadające stopień  naukowy doktora  oraz  osoby

odbywające studia III stopnia, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35 roku

życia,  stanowiące  równocześnie  kadrę  dydaktyczną  i  naukowo-dydaktyczną  Uczelni.  Wszystkie

rekrutowane  osoby posiadają  minimum  wykształcenie  wyższe  magisterskie/inżynierskie  oraz  mają

umowy  o  pracę/  umowy  cywilno-prawne  zawarte  na  okres  realizacji  projektu  oraz  w  okresie  4

semestrów od zakończenia wsparcia.

Uczestnicy/uczestniczki projektu otrzymają informację o formach wsparcia wraz z dostępem

do  właściwego  Bilansu  Kompetencji  poprzez  uczelniany  system  mojaPG,  który  umożliwia

monitorowanie, ile osób wypełniło Bilans Kompetencji oraz wysyłanie automatycznych wiadomości

przypominających o konieczności dopełnienia obowiązków. Informacje będą powtarzane przed i po

każdej edycji szkoleń (aby przypomnieć o konieczności poddania się badaniu po uzyskanym wsparciu).

Ponadto,  informacja  o  projekcie  zostanie  przedstawiona potencjalnym uczestnikom/uczestniczkom

m.in. w Biuletynie Informacyjnym PG, który każdy pracownik otrzymuje na swoją skrzynkę mailową, w

Piśmie PG oraz na stronie internetowej PG.

W ramach formalnego procesu rekrutacji  niezbędne będzie przystąpienie do wymaganego

Bilansu Kompetencji oraz złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych: 

1. oświadczenia  uczestnika  projektu,  stanowiące zgodę  na przetwarzania  danych  osobowych

oraz zobowiązanie do poddania się monitoringowi kompetencji w czasie projektu i po jego

zakończeniu;

2. formularz danych osobowych;

3. oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu;

4. opinii bezpośredniego przełożonego.
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Na bazie wyników Bilansu Kompetencji oraz opinii przełożonych, beneficjentów ostatecznych w

projekcie podzielić będzie można na dwie grupy: 

A. osoby o największych lukach kompetencyjnych, które wymagają szerokiego wsparcia, 

B. osoby o mniejszych lukach kompetencyjnych, którym udział  w projekcie pomoże rozwinąć

posiadane kompetencje i uzyskać nowe. 

W obu przypadkach liczba i harmonogram szkoleń/warsztatów dopasowany zostanie indywidualnie

do potrzeb uczestników projektu. 

Cały proces rekrutacji przeprowadzony będzie w trybie ciągłym (pierwsza rekrutacja w III 2018) oraz

ze szczególną dbałością o zachowanie zasad równości płci. O wynikach rekrutacji  decydować będą

wyłącznie kompetencje potencjalnych uczestników. 

Z uwagi na preferowaną liczebność grup (10 os.) i  jednocześnie wychodząc naprzeciw zdarzeniom

losowym, PG dodatkowo przy przeprowadzaniu rekrutacji będzie tworzyć listy rezerwowe nauczycieli

chcących podnieść przedmiotowe kompetencje i jednocześnie chcących uczestniczyć w szkoleniach. 
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