
 

       

REGULAMIN REALIZACJI  

ZADANIA 3 – MODYFIKACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TECHNIKI 

DENTYSTYCZNE ORAZ ZADANIA 5 - MODYFIKACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU 

LEKARSKO – DENTYSTYCZNYM - REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY 

PROGRAM KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNYCH METOD W ZESPOLE 

STOMATOLOGICZNYM” 

 

§ 1  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje Projekt pn. „Zintegrowany Program Kształcenia 

z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 

i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach umowy 

o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z033/18, z dnia 04.06.2019. 

2. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej 

Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obejmująca cyfryzację 

i standaryzację nauczania na kierunkach dentystycznych (kierunki: Higiena Stomatologiczna, 

Techniki Dentystyczne, Lekarsko-Dentystyczny) oraz dostosowanie ich do potrzeb gospodarki 

i społeczeństwa.  

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

4. Informacje o Projekcie oraz aktualnie realizowanych wydarzeniach dostępne są na stronie 

www.umb.edu.pl/zpu2 . 

5. Biuro Projektu mieści się w Białymstoku przy ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (prawe skrzydło 

Pałacu Branickich). 

6. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a) Regulamin – niniejszy REGULAMIN REALIZACJI ZADANIA 3 – „MODYFIKACJA PROGRAMÓW 

KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TECHNIKI DENTYSTYCZNE” oraz W ZADANIA 5 „MODYFIKACJA 

PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM” - realizowany w ramach 

projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole 

stomatologicznym”, 

b) Projekt – projekt pn. Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod 

w zespole stomatologicznym, 

c) Beneficjent – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 
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d) ZADANIE 3 – zadanie „MODYFIKACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TECHNIKI 

DENTYSTYCZNE” realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia 

z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, 

e) ZADANIE 5 - zadanie „MODYFIKACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEKARSKO-

DENTYSTYCZNYM” realizowane jest w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia 

z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, 

f) Uczelnia/UMB – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,  

g) WL – Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

h) Dziekanat WL – Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania 

w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

i) Odbiorca wsparcia / Uczestnik Projektu (UP) – student/ka I, II lub III roku studiów stacjonarnych I 

stopnia na kierunku Techniki Dentystyczne lub student/ka IV lub V roku studiów jednolitych 

magisterskich na kierunku Lekarsko-Dentystycznym, realizowanych na Wydziale Lekarskim z 

Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku, który/a w określonych latach akademickich będzie uczestniczył/a w zajęciach 

z przedmiotów zmodyfikowanych w ramach realizacji niniejszego projektu. 

§ 2  

ZAŁOŻENIA ZADANIA 3 

1. ZADANIE 3 – MODYFIKACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TECHNIKI DENTYSTYCZNE – 

realizowane jest w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem 

innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”. 

2. Zadanie 3 obejmuje modyfikację programów kształcenia/sylabusów dla kierunku Techniki 

Dentystyczne dla następujących przedmiotów: 

a) „Modelarstwo i rysunek” na I roku studiów, w roku akademickim 2020/2021, 

b) „Techniki protetyczne” na II i III roku studiów, w roku akademickim 2021/2022. 

3. Ogólny nadzór nad realizacją Zadania 3 należy do Koordynatora merytorycznego projektu 

 

§ 3  

ZAŁOŻENIA ZADANIA 5 

 

1. ZADANIE 5 – MODYFIKACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEKARSKO-

DENTYSTYCZNYM – realizowane jest w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z 

wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”. 

2. Zadanie 5 obejmuje modyfikację programów kształcenia / sylabusów dla kierunku Lekarsko - 

Dentystycznego dla następujących przedmiotów: 

a) „Ortodoncja” na IV i V roku studiów, w roku akademickim 2021/2022, 
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b) „Stomatologia Zintegrowana Wieku Dorosłego” na V roku studiów, w roku akademickim 

2021/2022, 

c) „Gerostomatologia” na V roku studiów, w roku akademickim 2021/2022, 

d) „Chirurgia stomatologiczna” na V roku studiów, w roku akademickim 2021/2022, 

e) „Protetyka stomatologiczna” na V roku studiów, w roku akademickim 2021/2022, 

f)   „Choroby przyzębia” na V roku studiów, w roku akademickim 2021/2022, 

g) „Stomatologia zachowawcza z endodoncją” na V roku studiów, w roku akademickim 

2021/2022. 

 

3. Ogólny nadzór nad realizacją Zadania 5 należy do Koordynatora merytorycznego projektu. 

 

§ 4 

ODBIORCY WSPARCIA 

 

1. Odbiorcami wsparcia w ramach Zadania 3 będą studenci/tki kierunku Techniki Dentystyczne, 

którzy/e w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną naukę na I roku studiów I stopnia oraz 

studenci/tki, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą na II i III roku studiów I stopnia.   

2. Odbiorcami wsparcia w ramach Zadania 5 będą studenci/tki kierunku Lekarsko-Dentystycznego, 

którzy/e w roku akademickim 2021/2022 będą na IV oraz V roku studiów.   

3. Studenci będący odbiorcami wsparcia, wskazani w punkcie 1 i 2, stają się Uczestnikami Projektu. 

4. Odbiorcy wsparcia wskazani w punkcie 1 i 2, wliczani będą do pomiaru wskaźnika produktu „Liczba 

osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub 

praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” oraz wskaźnika 

rezultatu „Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS”. 

4.1 Źródłem danych do pomiaru wskaźnika produktu będą: 

a) listy studentów rozpoczynających kształcenie na danym roku,  

b) listy obecności z przedmiotów realizowanych w ramach modyfikacji kształcenia, 

c) lista studentów po zakończeniu każdego roku akademickiego,    

4.2 Źródłem danych do pomiaru wskaźnika rezultatu będzie wykaz absolwentów posiadających dyplom 

ukończenia studiów. 

 

 

§ 5 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

1. Każdy/a Uczestnik/czka projektu uprawniony/a jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do: 

1) przestrzegania zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie, 

2) zapoznania się i podpisania dokumentów UP (Załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu), 

3) przedkładania wszelkich dokumentów wymaganych w trakcie i po zakończeniu realizacji 

Projektu, 
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4) uczestnictwa w zajęciach z przedmiotów zmodyfikowanych w ramach realizacji Projektu, 

prowadzonych na kierunku Techniki Dentystyczne wskazanych w § 2 punkt 2 (w przypadku UP 

Zadania 3) lub na kierunku Lekarsko-Dentystycznym wskazanych w § 3 punkt 2 (w przypadku UP 

Zadania 5), a także potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na listach obecności;  w przypadku zajęć 

prowadzonych przy wykorzystaniu technik kształcenia na odległość (distance learning), udział 

uczestnika w zajęciach będzie potwierdzany przez osobę prowadzącą zajęcia na podstawie 

obiektywnych danych, np. zdalnej obecności uczestnika na zajęciach prowadzonych w formie 

audiowizualnej, danych dotyczących logowania przypisanych loginom uczestników na platformie 

internetowej, itp., 

5) zaliczenia zajęć, o których mowa w podpunkcie 4) w formie przewidzianej w sylabusie dla 

danego przedmiotu, 

6) wzięcia udziału w testach, egzaminach, ankietach związanych z tokiem realizacji zajęć 

zmodyfikowanych programów kształcenia, 

7) udziału w badaniach ankietowych monitorowania losów absolwentów Beneficjenta wskazanych 

w § 6, ust. 2, 

8) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane 

podczas realizacji Projektu, 

9) podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym niezbędnych danych osobowych, 

10) bezzwłocznego informowania Specjalisty ds. Rekrutacji oraz pracownika Dziekanatu WL o 

wszelkich zmianach danych osobowych, 

11) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego 

udział w Projekcie. 

3. Kwestie związane z frekwencją i nieobecnością na zajęciach wynikają z zapisów Regulaminu Studiów 

i regulaminów jednostek organizacyjnych. 

4. Podstawową formą komunikowania się stron w trakcie realizacji Projektu jest poczta elektroniczna 

oraz Strona Projektu. UP są zobowiązani/e regularnie odczytywać pocztę elektroniczną wskazaną w 

dokumencie: Dane Uczestnika/czki otrzymującego/j wsparcie Projektu  (Załącznik nr 1) i śledzić 

Stronę Projektu. 

 

 

§ 6 

ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie 
oraz po jego zakończeniu.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania informacji w terminie 4 tygodni po zakończeniu 
udziału w zadaniu 3 lub 5, w celu przekazania informacji na temat statusu na rynku pracy oraz 
informacje na temat udziału w kształceniu lub  szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji 

3. 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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§ 7 

ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Uczestnictwo w Projekcie zostaje zakończone w momencie: 

a) uzyskania dyplomu ukończenia studiów przez studentów/tki wskazanych/e w § 4 ust. 1 i 2,  

b) przerwania studiów na kierunku Techniki Dentystyczne / Lekarsko - dentystycznym i utraty statusu 

studenta UMB, 

c) innych okoliczności uniemożliwiających kształcenie w latach akademickich objętych projektem, 

wynikających z Regulaminu studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

 

§ 8 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe Uczestników/ek Projektu przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji projektu oraz 

umożliwienia przeprowadzenia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników/czek Projektu jest Minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3. Uczestnik Projektu podpisuje oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 i 

14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r., stanowiące załącznik nr 2 do 

regulaminu. 

4. Uczestnik Projektu w załączniku nr 1 do regulaminu wyraża lub nie wyraża zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie zdjęć ze swoim wizerunkiem wykonanych w trakcie realizacji projektu, w celu 

dokumentacji realizacji projektu i promocji projektu w przestrzeni publicznej i w mediach poprzez 

zamieszczanie na stronie i podstronach internetowych UMB: www.umb.edu.pl, portalach 

społecznościowych. 

§ 4  

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA 

 

1. Beneficjent zobowiązuje się, w szczególności do:  

1) zamieszczenia na stronie internetowej www.umb-edu.pl/komunikaty_studenci komunikatu 

skierowanego do studentów/ek wskazanych w § 2 punkt 2 i § 3 punkt 2, informującego o 

zasadach uczestnictwa w Projekcie oraz o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

2) niepobierania od UP jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Projekcie przez cały 

okres jego realizacji.  

http://www.umb-edu.pl/komunikaty_studenci
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2. Beneficjent zastrzega sobie prawo rezygnacji z kontynuacji realizacji Projektu w przypadku 

niedającej usunąć się przeszkody w realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu stanowiącej 

podstawę jego finansowania. 

 

§ 5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Dokument wchodzi w życie z dniem 23.09.2021 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym dokumentem rozstrzygane są zgodnie z wytycznymi Projektu i 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój.   

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego dokumentu w sytuacji zmiany wytycznych, 

warunków realizacji Projektu lub innych okoliczności niezależnych od Beneficjenta. 

4. Wszelkie zmiany dokumentu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich podpisania.  

5. Regulamin jest dostępny na Stronie Projektu oraz w Biurze Projektu. 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU  

 

1. Załącznik nr 1 - Dane uczestnika otrzymującego wsparcie w ramach projektu „Zintegrowany Program 
Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”.  

 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika Projektu.  
 

 

 

 


