
 

Projekt „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej UMB” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego”  

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Wypełnia Specjalista ds. rekrutacji  

Data wpływu:  

Nr wniosku:  

 
Formularz rekrutacyjny  

udziału w szkoleniu kadry dydaktycznej w ramach projektu pn.: 
 „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z 

Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB” 
 

I. DANE TELEADRESOWE 

Imię/Imiona : 
 
 

Nazwisko: 
 
 

Data i miejsce urodzenia: 
 
 

Miejsce zamieszkania 
(art. 25 Kodeksu cywilnego: 
„Miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w 
której ta osoba przebywa z 
zamiarem stałego pobytu”) 

Ulica:  
 

Nr domu:  
 

Nr lokalu:  

Kod pocztowy i miejscowość:  

Województwo:  

Telefon kontaktowy: 
 
 

E- mail: 
 
 

Wykształcenie  
Wyższe 
 

 

II. Lista szkoleń w ramach projektu:  

Szkolenie z innowacyjnych umiejętności 
dydaktycznych z wykorzystaniem metody 
desing thinking. 
 

 Jestem zainteresowany poniższymi szkoleniami 
   TAK  

Właściwe zaznaczyć: 
 
      Szkolenie 1:  
- „Wykorzystanie metody design thinking w 
dydaktyce” – 12h 
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- ”Implementacja metody desing thinking w 
procesie rozwiązywania problemów 
metodycznych w analizie chemicznej 
wykorzystującej chromatografię cieczową 
(HPLC)”- 40h 
 
Kryterium rekrutacyjne obligatoryjne: 
     Prowadzenie zaj. z wykorzystaniem metody 
desing thinking w HPLC przez 4 semestry 
     Wpisanie do sylabusa: 
1. W metodach dydaktycznych - nowej metody 
dydaktycznej  (design thinking) wykorzystywanej 
w procesie rozwiązywania problemów 
metodycznych w analizie HPLC  
2. W treściach programowych informacji o 
wykorzystaniu HPLC w zajęciach dydaktycznych 
(oświadczenie Kierownika Jednostki * - zał. 1) 
 
Kryterium rekrutacyjne dodatkowo punktowane: 
     posiadanie podstawowych umiejętności 
teoretyczno-praktycznych w analizie HPLC – 1 
pkt. 
     Potwierdzony dostęp do aparatury typu HPLC 
– 1 pkt. 
     doświadczenie w prowadzeniu zaj. z 
wykorzystaniem HPLC – 1 pkt 
(w/w umiejętności potwierdzone przez  
 Kierownika Jednostki – zał. 2) 
     przygotowanie merytoryczno-praktyczne do 
pracy z HPLC udokumentowane publikacjami z 
tego zakresu/szkoleniami z tego zakresu – max. 3 
pkt. 
                   
     Szkolenie 2: 
„Wykorzystanie metody design thinking w 
dydaktyce” – 12h 
„Wykorzystanie design thinking do nauczania 
farmacji klinicznej” – 60h 
 
Kryterium rekrutacyjne obligatoryjne: 
     Prowadzenie zaj. z wykorzystaniem metody 
desing thinking w Farmacji klinicznej przez 4 
semestry 
     Wpisanie do sylabusa: 
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1. W metodach dydaktycznych - nowej metody 
dydaktycznej  (design thinking) wykorzystywanej 
w procesie rozwiązywania problemów 
metodycznych w farmacji klinicznej 
(oświadczenie Kierownika Jednostki - zał. 3) 
 
Kryterium rekrutacyjne dodatkowo punktowane: 
     udokumentowanie posiadania specjalizacji z 
farmacji klinicznej – 1 pkt. 
     potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu 
zajęć związanych z farmacją kliniczną – 1 pkt. 
(w/w umiejętności potwierdzone przez  
Kierownika Jednostki – zał. 4) 
     przygotowanie merytoryczno-praktyczne do 
pracy z farmacji klinicznej (publikacjami z tego 
zakresu/szkoleniami z tego zakresu) – max 4 pkt.  

Wykorzystanie informatycznych baz 
danych do interpretacji wyników z 
zakresu analiz omicznych w procesie 
dydaktycznym na studiach jednolitych 
magisterskich i doktoranckich (40h) 

Jestem zainteresowany poniższym szkoleniem 
   TAK 

 
Kryterium rekrutacyjne obligatoryjne: 
     Prowadzenie zajęć z zakresu analiz omicznych 
przez 4 semestry  
     Wpisanie do sylabusa  w treściach 
programowych informacji o wykorzystaniu 
informatycznych baz danych do interpretacji 
wyników analiz omicznych 
(oświadczenie Kierownika Jednostki - zał. 5) 
 
Kryterium rekrutacyjne dodatkowo punktowane: 
     potwierdzony dostęp do aparatury typu 
LCMSMS – 1 pkt. 
     potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu 
zajęć z wykorzystaniem LCMSMS – 1 pkt.  
(oświadczenie Kierownika Jednostki - zał. 6) 
     przygotowanie merytoryczno-praktyczne do 
pracy z zakresu analiz omicznych 
udokumentowane publikacjami z tego 
zakresu/szkoleniami z tego zakresu – max 4 pkt. 
 

Zarządzenie informacją (medyczną i o 
pacjencie) (75h) 
 
 

Jestem zainteresowany poniższym szkoleniem 
TAK   

Kryterium rekrutacyjne obligatoryjne: 
    prowadzenie zajęć z zakresu zarządzania 
informacją (medyczną i o pacjencie) przez 4 
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semestry (oświadczenie Kierownika Jednostki - 
zał. 7) 
    wykształcenie farmaceutyczne (mgr farmacji) 
 
Kryterium rekrutacyjne dodatkowo punktowane: 
    potwierdzenie zatrudnienia w jednostce 
prowadzącej zajęcia z przedmiotu „Farmacja 
praktyczna w aptece z opieką farmaceutyczną” – 
1 pkt. 
    potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu 
zajęć z przedmiotu „Farmacja praktyczna w 
aptece z opieką farmaceutyczną” – 1 pkt 
(oświadczenie Kierownika Jednostki - zał. 8) 
 

 

* W przypadku Kandydata będącego Kierownikiem jednostki, wymagana jest dodatkowa akceptacja 
Dziekana  
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach kadry 
dydaktycznej w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników 
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB” i zobowiązuję się 
do przestrzegania jego zasad. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w 
projekcie „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z 
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB”, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

 

…..……………..………      …..……………..………………………… 

       Data                                                                                     Czytelny podpis kandydata 

         

- zaznaczyć  


