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Aneks nr 1 z dnia 27.10.2021 r.   

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w zadaniu 6 – ROZWÓJ KADRY DYDAKTYCZNEJ  

- realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia z wykorzystaniem 

innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” 

 
Wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) §1 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:  

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2019 r. – 29.12.2023 r. 

 
2) W §2 po ustępie 2 wpisany zostaje ustęp 2a o następującej treści: 
 

W ramach zadania 6 zostanie zrealizowane Szkolenie z metodyki kształcenia na odległość dla 
pracowników akademickich, dotyczące metodyki kształcenia na odległość dla pracowników 
akademickich realizujących dydaktykę na kierunkach objętych projektem. Celem szkoleń będzie 
rozwój umiejętności zaprojektowania i przeprowadzenia kursu e-learningowego. 

 
3) §2 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

 
Zadanie 6 realizowane będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2022 r.,  z możliwością 
wydłużenia w przypadku pojawienia się okoliczności tego wymagających 
 

4) §2 ustęp  5 otrzymuje brzmienie: 

W szkoleniach weźmie udział łącznie 49 osób  z Kadry Dydaktycznej WL UMB. 

 
 

5) W §2 ustęp 11 po dotychczasowej treści dopisane zostają podpunkty 11.11, 11.12 oraz 11.13 o 

następującej treści: 

 

11.11  Szkolenie Leczenie zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora 

- I stopień artykulacji 

1. Wsparciem zostanie objęta kadra dydaktyczna WL UMB, która będzie prowadziła zajęcia na  

kierunku Lekarsko – Dentystycznym.  

2. W szkoleniu weźmie udział 8 osób.  

3. Szkolenie jednodniowe trwające 8 godzin zegarowych 
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11.12 Szkolenie Leczenie zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora 

- II stopień artykulacji  

1. Wsparciem zostanie objęta kadra dydaktyczna WL UMB, która będzie prowadziła zajęcia na  

kierunku Lekarsko – Dentystycznym.  

2. W szkoleniu weźmie udział 8 osób, które ukończy  szkolenie Leczenie zaburzeń okluzyjnych z 

wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora - I stopień artykulacji .  

3. Szkolenie jednodniowe trwające 8 godzin zegarowych.  

 

11.13 Szkolenie z metodyki kształcenia na odległość dla pracowników akademickich  

 

1. Wsparciem zostanie objęta kadra dydaktyczna WL UMB, która będzie odpowiedzialna za 

opracowanie kursów e-learningowych dla kierunku Lekarsko-Dentystycznego i Techniki 

Dentystyczne. 

2. W szkoleniach weźmie udział około 50 osób. 

3. Kontynuacją szkoleń z zakresu metodyki jest indywidualne wsparcie doradcze, które zakłada, 
że każdy uczestnik szkolenia w toku prac nad materiałami korzysta z konsultacji z 
ekspertem/doradcą metodycznym (konsultacje realizowane są w ramach Zadania 1 Projektu). 

 
 

6) §3 ustęp 8 otrzymuje brzmienie: 

 

Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

a) wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do projektu będą dostępne w Biurze projektu oraz na stronie 

internetowej projektu  

b) dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać i dostarczyć do Biura projektu.  

 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się przesłanie dokumentów zgłoszeniowych drogą 

elektroniczną w formie skanu  - informacja taka podana będzie w ogłoszeniu o rekrutacji. Oryginały 

dokumentów zgłoszeniowych, w takim przypadku, należy dostarczyć do Biura projektu w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji. 

 

 

7) § 5 ustępy 2 i 3 otrzymują odpowiednio brzmienie: 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania informacji w terminie 4 tygodni po 

zakończeniu udziału w projekcie w celu przekazania danych dotyczących statusu na rynku pracy, 

informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji. 

3. Monitorowanie pracowników dydaktycznych UMB, będących Uczestnikami projektu, odbywa 

się poprzez weryfikację statusu pracowników na rynku pracy przez pracownika Uczelni 

wyznaczonego przez Kierownika projektu, na podstawie danych otrzymanych z Działu Spraw 

Pracowniczych. W przypadku uzyskania informacji o zakończeniu stosunku pracy pracownik Uczelni 
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odpowiedziany za monitorowanie, skontaktuje się bezpośrednio z pracownikiem dydaktycznym w 

celu weryfikacji jego/jej statusu na rynku pracy. 

 

8) Do wykazu załączników dołączony zostaje Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o przeprowadzeniu zajęć 

dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji dydaktycznych nabytych w trakcie szkolenia 

 

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

niniejszego Aneksu. 

 

 

 


