
 

 

 
Projekt pn. „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Aneks nr 1 z dn. 19.10.2022 r. 

do Regulaminu projektu pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego 

 

W Regulaminie projektu prowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 ust. 2 lit. b otrzymuje następujące brzmienie: 

b) Szkolenie z zakresu przywództwa 

• Celem szkolenia jest przygotowanie LDD i LDC do pełnienia roli Liderów. 

• Warsztaty obejmują zagadnienia z zakresu m.in.: koncepcji przywództwa, świadomości lidera i 

stylu zarządzania, technik zarządzania, gotowości do wprowadzania wizji zmiany, w tym kroków 

jej realizacji; motywowania i udzielania informacji zwrotnych; radzenia sobie 

z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu zespołem. 

• Uczestnicy: Liderzy Doskonałości Dydaktycznej i Cyfrowej, Kierownik Projektu. 

• Forma realizacji zajęć: 2 zjazdy po 2 dni szkoleniowe x 8 godz. dydaktycznych. Wymiar 

warsztatów na Uczestnika: 32 godz. 

• Termin realizacji: I kw. 2023 r.  

• Miejsce realizacji: siedziba UMB. 

 

2) § 5 ust. 2 lit. c otrzymuje następujące brzmienie: 

c) Sztuka Dydaktyki Akademickiej – Warsztaty Liderów Doskonałości Dydaktycznej 

• Warsztaty mają wymiar praktyczny ukierunkowany na rozwój kompetencji dydaktycznych. 

Uczestnicy poznają m.in. założenia edukacji spersonalizowanej, metodyki e-learningu, techniki 

prezentacji i wystąpień publicznych, metody rozwijania krytycznego myślenia; nauczą się 

projektowania zajęć w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, będą nastawieni na rozwój w 

pracy akademickiej, udzielanie informacji zwrotnej, samooceny i innych metod ewaluacyjnych.  

• Uczestnicy: Liderzy Doskonałości Dydaktycznej, Kierownik Projektu. 

• Forma realizacji: 4 zjazdy po 2 dni szkoleniowe x 8 godz. dydaktycznych. Wymiar warsztatów na 

Uczestnika: 64 godz. 

• Termin realizacji: II kw. 2023 r.  

• Miejsce realizacji: siedziba UMB. 

 

3) § 5 ust. 2 lit. e otrzymuje następujące brzmienie: 

e) Szkolenie Metodyka e-learningu, ewaluacja wiedzy 

• Celem warsztatów jest: rozwój umiejętności projektowania i przeprowadzenia kursu 

e-learningowego, rozwój umiejętności adaptacji materiałów i treści do przekazywania zdalnego, 

wykorzystanie potencjału LMS w projektowaniu kursu e-learningowego oraz ewaluacji wiedzy, 

doskonalenie procesu weryfikacji wiedzy studentów UMB (kolokwia, egzaminy). Weryfikacja 

wiedzy realizowana będzie na platformie edukacyjnej z wykorzystaniem zakupionych urządzeń 

mobilnych typu tablet. Warsztaty będą obejmować zagadnienia związane z metodyką ewaluacji, a 

także praktyczne aspekty tworzenia elementów ewaluacji z wykorzystaniem platformy Blackboard 

Learn. 
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• Uczestnicy: Liderzy Doskonałości Cyfrowej, nauczyciele akademiccy UMB wybrani w drodze 

rekrutacji, 4 pracowników DNMiTK (łącznie 14 uczestników). 

• Forma realizacji: 2 zjazdy po 2 dni x 8 godz. dydaktycznych. Łączny wymiar szkolenia: 64 godz. (32 

godz. dla 1 grupy). 

 

4) w § 5 po dotychczasowej treści dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

4. Terminy realizacji szkoleń/warsztatów mogą ulec zmianie. 

 

5) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

§ 6 Procedura rekrutacji na szkolenie z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych oraz szkolenie 

z metodyki e-learningu i ewaluacji wiedzy 

 

6) w § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Rekrutacja do udziału w szkoleniu z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych, opisanym w 

§ 5 pkt 2 lit. d oraz szkoleniu z metodyki e-learningu i ewaluacji wiedzy opisanym w § 5 pkt 2 lit. e, 

skierowanym do Kadry dydaktycznej UMB, prowadzona będzie do wyczerpania limitu miejsc. 

 

7) w § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany/a do udziału w szkoleniach opisanych w § 5 pkt 2 lit. d i 

lit. e, LDD i LDC wyłonieni w ramach konkursu oraz pozostali członkowie Interdyscyplinarnego 

Zespołu oraz Biura Wsparcia zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w Biurze Projektu w terminie 

podanym w korespondencji e-mailowej następujących dokumentów:  

a) deklaracji uczestnictwa w Projekcie, 

b) oświadczenia Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych, 

c) formularza Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

 

Mając na uwadze powyższe zmiany, wprowadza się tekst jednolity, który stanowi załącznik do 

niniejszego Aneksu. 

 


