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Kryteria oceny dotyczące szkolenia pn. 

„Szkolenie USG z zakresu zastosowania ultrasonografii w stanach nagłych  

– szkolenie dla Kadry Dydaktycznej” 

 

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu w ankiecie 

wstępnej przeprowadzonej przez Dziekanat WL wśród pracowników dydaktycznych i badawczo-

dydaktycznych UMB w terminie 03-05.2021. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego w 
charakterze nauczyciela akademickiego UMB, wykluczając zatrudnienie na stanowisku pracownika 
naukowego, zgodnie z §2,  ust. 29 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

Okres zatrudnienia na UMB, tj. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas 
określony lub na podstawie aktu mianowania, nie krótszy niż planowany okres szkolenia 
powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z  wykorzystaniem kompetencji nabytych 
w trakcie szkolenia, zgodnie z §4, pkt I, ust. 3, 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

 

KRYTERIA OCENY 

OBLIGATORYJNE: 

Wskazanie możliwości wykorzystania kompetencji nabytych podczas szkolenia w trakcie 
realizowanych zajęć dydaktycznych oraz dostosowanie programów kształcenia1 w ramach technik, 
metod i narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych podczas prowadzonych zajęć uwzględniając 
kompetencje nabyte podczas szkolenia. 
 

PREMIUJĄCE2: PUNKTY: 

Wskazanie możliwości wykorzystania kompetencji nabytych podczas szkolenia 
w trakcie realizacji innych zajęć dydaktycznych niż wskazanych w kryterium 
obligatoryjnym, oraz dostosowanie programów kształcenia1 w ramach technik, 
metod i narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych podczas prowadzonych 
zajęć uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia. 

1 pkt za każdy 
wskazany 

dodatkowy 
przedmiot 

 

                                                           
1 Zgodnie z §5 pkt III Regulaminu uczestnictwa w Projekcie weryfikacja zobowiązań dydaktycznych odbędzie się 

poprzez: 
1) złożenie zaświadczenia podpisanego przez kierownika jednostki po zrealizowanych zajęciach 
dydaktycznych w wymiarze co najmniej jednego semestru, potwierdzającego wykorzystanie kompetencji 
nabytych w trakcie szkolenia podczas zajęć ze studentami po zakończonym roku akademickim, zgodnie ze 
wzorem zamieszczonym na Stronie Projektu, lub 
2) dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów), tak aby uwzględniały 
wykorzystanie kompetencji nabytych przez Uczestnika podczas szkolenia/szkoleń. 

2 Punkty za kryterium premiujące przyznawane są jedynie po spełnieniu kryterium obligatoryjnego oraz po 

potwierdzeniu przez Kierownika Jednostki w Załączniku nr 1 do Formularza rekrutacyjnego. 


