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Załącznik A  

 

Zasady rekrutacji dla pracowników PK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

Projekt „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 
2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 
Strona 2 z 5 

§ 1 

Uprawnieni Wnioskodawcy 

1. Sposób rekrutacji pracowników PK określają niniejsze zasady uczestnictwa  

w szkoleniach, kursach, warsztatach, studiach podyplomowych i wyjazdach 

dydaktycznych kadry administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Krakowskiej 

organizowanych w ramach projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. 

Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”. 

2. Celem rekrutacji jest wyłonienie grupy pracowników administracyjnych lub 

dydaktycznych, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach, kursach, warsztatach, studiach 

podyplomowych i wyjazdach dydaktycznych realizowanych w ramach projektu w celu 

zdobycia nowych kompetencji i ich utrwalenia, co przyczyni się do uzyskania wyższej 

jakości prowadzonej na Politechnice Krakowskiej dydaktyki, obsługi administracyjnej i 

zarządzania. 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

a) posiadanie statusu pracownika uczelni (status pracownika musi dotyczyć całego 

okresu objętego wsparciem w projekcie), 

b) zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu/kursu/warsztatu/wyjazdu 

dydaktycznego/interdyscyplinarnych zajęć projektowych, poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1A) i złożenie go do Biura Projektu (dla 

Komisji Kwalifikacyjnej w projekcie), 

c) uzyskanie zgody bezpośredniego przełożonego, 

d) zakwalifikowanie przez Komisję Kwalifikacyjną do udziału w wybranej przez 

zgłaszającego formie szkolenia. 

 

§ 2 

Uprawnione działania 

1. Wnioskodawcy składają wnioski o uczestnictwo w projekcie związane z uczestnictwem 

w wybranej formie działania w celu podniesienia własnych kompetencji. 

2. Działania objęte rekrutacją dotyczą rekrutacji do następujących programów: 

a. Program MINT, w tym program Lider in Education 

b. Program MINA 

c. Program MIM. 
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3. W ramach programów wymienionych w pkt. 2 § 2 są realizowane następujące działania, 

mające na celu podniesienie kompetencji: 

a. Szkolenia certyfikowane podnoszące kompetencje w zakresie zawodowym, 

językowym, komunikacyjnym, informatycznym oraz analitycznym, 

b. Warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie zawodowym, 

c. Studia podyplomowe podnoszące kompetencje w zakresie zawodowym, 

d. Zagraniczne wyjazdy dydaktyczne. 

4. Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia/warsztatu/kursu/studiów 

podyplomowych i podniesienie kompetencji lub kwalifikacji jest certyfikat, stanowiący 

załącznik 5 do Regulaminu.  

5. W przypadku, gdy instytucja przyjmująca uczestnika projektu wystawia własne 

certyfikaty, są one podstawą do wystawienia certyfikatu projektu (załącznik 5)  

i stanową one łącznie potwierdzenie uzyskanych kompetencji.  

6. W przypadku realizacji w projekcie działań z zakresu podnoszenia kompetencji 

dydaktycznych kadr uczelni projekt zakłada praktyczne wykorzystanie w trakcie 

realizacji projektu zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w ramach 

prowadzonych zajęć ze studentami. Zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej 15 godzin 

zajęć prowadzonych w ramach jednego semestru (rozpoczętych po zakończeniu 

otrzymywania wsparcia w projekcie). 

 

§ 3 

Proces oceny formularzy zgłoszeniowych 

1. Rekrutacja do poszczególnych programów nastąpi na podstawie złożonych formularzy 

zgłoszeniowych, które zostaną poddane ocenie formalnej. Termin rozpoczęcia 

rekrutacji oraz szczegółowe informacje o działaniach ogłaszane są na stronie 

internetowej projektu oraz w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK (SIP PK). 

2. Przewiduje się, że do każdego działania ogłaszana będzie rekrutacja podstawowa a jeśli 

zaistnieje taka konieczność również rekrutacja dodatkowa. 

3. Podstawowymi kryteriami oceny kandydatów z kadry dydaktycznej podnoszącej 

kompetencje w zakresie zawodowym  są: 

a) bilans kompetencji i/lub kwalifikacji posiadanych przez każdego uczestnika 

projektu (w przypadku uzyskania wsparcia w projekcie analogiczny bilans 
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kompetencji przeprowadzony zostanie po zakończeniu otrzymywania wsparcia w 

projekcie).  

b) doświadczenie dydaktyczne,  

c) udokumentowanie znajomości języka angielskiego w przypadku zagranicznych 

wyjazdów dydaktycznych. 

4. Podstawowymi kryteriami oceny kandydatów z kadry administracyjnej podnoszącej 

kompetencje w zakresie zawodowym są: 

a) bilans kompetencji i/lub kwalifikacji posiadanych przez każdego uczestnika 

projektu. (w przypadku uzyskania wsparcia w projekcie analogiczny bilans 

kompetencji przeprowadzony zostanie po zakończeniu otrzymywania wsparcia 

w projekcie).  

b) doświadczenie administracyjne,  

c) powiązanie zakresu merytorycznego realizowanego działania projektowego  

z zakresem działania jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest 

pracownik (jeżeli dotyczy). 

5. Podstawowymi kryteriami oceny kandydatów z kadry zarządzającej podnoszącej 

kompetencje w zakresie zawodowym  są: 

a) bilans kompetencji i/lub kwalifikacji posiadanych przez każdego uczestnika 

projektu (w przypadku uzyskania wsparcia w projekcie analogiczny bilans 

kompetencji przeprowadzony zostanie po zakończeniu otrzymywania wsparcia 

w projekcie).  

b) doświadczenie w zarzadzaniu zespołem,  

6. Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana 

przez Koordynatora Projektu na Politechnice Krakowskiej po zasięgnięciu opinii 

bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy. 

7. Decyzja Komisji w sprawie przyznania uczestnictwa w szkoleniu jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

8. Kandydat po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do projektu (staje się 

uczestnikiem/beneficjentem ostatecznym).  
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§ 4 

Obowiązki beneficjenta ostatecznego projektu 

1. Beneficjent ostateczny projektu zobowiązany jest do pełnego uczestnictwa w zadaniu 

projektowym i wzięcia udziału we wstępnym oraz końcowym bilansie kompetencji. 

Odstąpienie od udziału w zadaniu projektowym możliwe jest wyłącznie z przyczyn 

losowych potwierdzonych przez bezpośredniego przełożonego. 

2. Beneficjent ostateczny jest zobowiązany do poinformowania swojego bezpośredniego 

przełożonego o ukończeniu szkolenia  

3. Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do wypełnienia dokumentacji projektowej tj. 

zał. nr 2A, 3 dostępnej w załączniku C Dokumentacji projektowej najpóźniej przed 

dniem   rozpoczęcia   udziału   w   działaniu   projektowym  (szkolenie/kurs/warsztaty/ 

wyjazdy dydaktyczne/ interdyscyplinarne zajęcia projektowych). 

 

 

 

 


