Aneks nr 3 z dnia 23.09.2021 r.
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w zadaniu 4 – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW
- realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia z wykorzystaniem
innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”
Wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2019 r. – 29.12.2023 r.
2) §2 punkt 5.1 i 5.2 otrzymują brzmienie:
5.1 Zajęcia warsztatowe: Kurs Fotografia cyfrowa w stomatologii
1) Działanie związane z udziałem w kursie mającym na celu nabycie wiedzy i kompetencji
w zakresie diagnostyki pacjenta oraz prowadzenia dokumentacji medycznej przy
wykorzystaniu fotografii cyfrowej.
2) Wsparciem zostaną objęci/te studenci/tki II roku studiów kierunku Higiena stomatologiczna,
prowadzonych w trybie stacjonarnym na WL.
3) Kurs prowadzony będzie w jednej 11-osobowej grupie w roku akademickim 2021/2022.
4) Każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział w jednym 8 - godzinnym kursie (8 godzin zegarowych).
5.2 Zajęcia warsztatowe: Kurs Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym
1) Działanie związane z udziałem w kursie mającym na celu podniesienie kompetencji miękkich
w zakresie budowania relacji z pacjentem, doskonalenie
umiejętności komunikacji
interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem.
2) Wsparciem zostaną objęci studenci/tki II roku studiów kierunku Higiena stomatologiczna,
prowadzonych w trybie stacjonarnym na WL.
3) Kurs prowadzony będzie w jednej 11-osobowej grupie w roku akademickim 2021/2022.
4) Każdy Uczestnik/czka weźmie udział w jednym 8-godzinnym kursie (godziny dydaktyczne, gdzie
1 godz. trwa 45 minut).

4) W §3 po punkcie 15 wpisany zostaje punkt 16 o następującej treści:
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15. Jeden/na Uczestnik/czka może otrzymać więcej niż jeden rodzaj wsparcia w ramach zad. 4, przy
czym w roku akademickim 2021/2022 maksymalna liczba osób z kierunku lekarsko –
dentystycznego mogąca skorzystać z dwóch rodzajów wsparcia (tj. z zakresu endodoncji oraz z
zakresu CAD CAM), jest zależna od liczby studentów/tek III roku kierunku Techniki Dentystyczne,
korzystających ze wsparcia w ramach CAD CAM.
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3) §3 punkt 15 otrzymuje brzmienie:

W roku akademickim 2021/2022 minimalna liczba osób korzystających ze wsparcia powinna
wynieść 45.
5) W §3 zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe punktu 16 - 18- otrzymują oznaczenie
odpowiednio 17-19.
6) § 7 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania informacji w terminie:
1) 4 tygodni po zakończeniu udziału w zadaniu 4 w celu przekazania danych dotyczących statusu
na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji,
2) 6 miesięcy od zakończenia kształcenia w celu przekazania danych dotyczących statusu na rynku
pracy.

7) §7 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
Monitorowanie studentów/ek będących Uczestnikami Projektu odbywa się za pomocą elektronicznych
ankiet wysyłanych do studentów pracownika Uczelni wyznaczonego przez Kierownika projektu.
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Mając na uwadze powyższe zmiany, wprowadza się tekst jednolity, który stanowi załącznik do
niniejszego Aneksu.
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