
 
 

 
 

 

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa studentów  
w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” 

 
I. Definicje 
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 
1. Projekt – przedsięwzięcie pt. „Mistrzowie Dydaktyki” realizowane w Uniwersytecie 

Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w oparciu o umowę numer 
MEiN/2021/16/DIR/WMT/W24 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 01.03.2021  r. 
do 30.06.2022 r., nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r.  

2. Studenci – studenci i studentki pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w 
Częstochowie.  

3. Tutor – nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. 
Jana Długosza w Częstochowie. 

 
II. Zasady ogólne 

1. Regulamin niniejszy określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mistrzowie 
Dydaktyki” (nazywanego dalej Projektem) realizowanego przez Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Środki jakimi dysponuje Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 
Częstochowie w ramach ww. Projektu oraz liczbę uczestników Projektu określa umowa zawarta 
pomiędzy Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie a 
Ministerstwem Edukacji i Nauki nr MEiN/2021/16/DIR/WMT/W24.  

 
III. Rekrutacja uczestników Projektu 

1. W projekcie planowany jest udział 21 studentów.  
2. Rekrutacja do projektu możliwa jest również dla osób z niepełnosprawnością. 
3. Przy rekrutacji, jak również przy dostępie do przewidzianych form wsparcia, zachowana 

zostanie zasada równości szans kobiet i mężczyzn. 
4. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy 

e-learningowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 
Częstochowie: https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=15533. Poprzez platformę 
Kandydat/Kandydatka przesyła wypełniony „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie” 



 
 

 
 

(wzór formularza stanowi załącznik nr 11). Po złożeniu wersji elektronicznej konieczne jest 
dostarczenie wersji papierowej w najbliższym możliwym terminie. Wersję papierową można 
złożyć w Kancelarii Ogólnej UJD znajdującej się przy ul. Waszyngtona 4/8 w pokoju nr 32. 

5. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną (Kierownik Projektu 
oraz 2 pracowników UJD). 

6. Nabór do udziału w projekcie prowadzony będzie w terminie od 23.02. do 08.03.2020 r.  
7. O udział w Projekcie będą mogli ubiegać się Studenci, którzy spełniają łącznie kryteria: 

a. są Studentami pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich; 

b. uzyskali średnią ocen z pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich w przedziale 4.5 – 5.0; 

c. dodatkowo punktowane, ale nieobowiązkowe, są tytuły laureata olimpiad 
międzynarodowych lub krajowych, laureata programu „Diamentowy Grant”, 
doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i/lub publikacja artykułów naukowych,  
udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, udział w konferencjach 
naukowych o zasięgu ogólnopolskim. 

Wnioski studentów podlegają ocenie Komisji według następującej punktacji: 
 laureaci/laureatki olimpiad międzynarodowych: 10 pkt 
 laureaci/laureatki olimpiad krajowych:  

  I miejsce: 5 pkt 
  II miejsce: 4 pkt 
  III miejsce i dalsze: 3 pkt 

 laureaci/laureatki programu „Diamentowy Grant” - 10 pkt 
 średnia ocen z I semestru studiów: 

4,90 – 5,00 – 5 pkt 
4,80 – 4,89 – 4 pkt 
4,70 – 4,79 – 3 pkt 
4,60 – 4,69 – 2 pkt 
4,50 – 4,59 – 1 pkt 
< 4,50  - 0 pkt 

 doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i/lub publikacja artykułów 
naukowych – 5 pkt 

 udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym – 3 pkt 

 
1 Formularz zawiera podstawowe dane Studenta potrzebne do przebiegu rekrutacji, oświadczenie woli 
uczestnictwa w Projekcie z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w 
Projekcie, oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w Projekcie, 
pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczenie, iż Student został 
poinformowany o warunkach uczestnictwa i planowanych działaniach w Projekcie, a także datę i własnoręczny 
podpis Studenta. 



 
 

 
 

 udział w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim – 2 pkt. 
8. Wynikiem przeprowadzonej rekrutacji jest lista rankingowa. Nie więcej niż 21 osób o 

największej liczbie punktów uzyskuje prawo uczestnictwa w Projekcie. 
9. O wynikach rekrutacji do Projektu Student zostanie poinformowany drogą elektroniczną, z 

zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. 
10. Niezakwalifikowani kandydaci/kandydatki umieszczani będą na liście rezerwowej, która będzie 

na bieżąco aktualizowana. 
11. Jeśli do projektu nie zgłosi się wymagana liczba osób, będzie przeprowadzony dodatkowy 

nabór w dniach 09-22.03.2021 r. 
12. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie, Student składa następujące dokumenty, 

które będzie mógł pobrać ze strony https://enauka.ujd.edu.pl/course/view.php?id=15533: 
a. Dane Uczestnika Projektu zawierające informacje niezbędne do poprawnej rejestracji 
w systemie monitorowania uczestników. Dane są potwierdzane własnoręcznym podpisem 
Studenta (załącznik nr 2). 
b. Oświadczenie Uczestnika Projektu, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy 
o dofinansowanie Projektu. Oświadczenie dotyczy przetwarzania danych osobowych dla 
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Dokument 
zawiera datę i własnoręczny podpis Studenta (załącznik nr 3). 
c. Formularz wyboru  przedmiotu i prowadzącego (załącznik nr 4). 

 
IV. Realizacja zajęć dydaktycznych w ramach Projektu 

1. Zajęcia z wykorzystaniem tutoringu są prowadzone w ramach Przedmiotu Swobodnego 
Wyboru Ogólnouczelnianych z Tutoringiem (PSW-OT). 

2. Forma zajęć wynika z opracowanego przez przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki 
modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych 
oraz uwzględnia autonomiczne podejście do realizacji zajęć z wykorzystaniem metody 
tutoringu przyjęte na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w 
Częstochowie.  

3. Zajęcia dydaktyczne realizowane są od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 do 
końca zajęć dydaktycznych semestru letniego 2021/2022. 

4. Wymiar zajęć wynosi łącznie 75 godzin dydaktycznych realizowanych w toku studiów, podczas 
3 semestrów (15 godzin w semestrze letnim 2020/2021, 30 godzin w semestrze zimowym 
2021/2022 i 30 godzin w semestrze letnim 2021/2022). 

5. Przedmiot kończy się zaliczeniem oraz uzyskaniem 1 pkt. ECTS w pierwszym semestrze realizacji 
Projektu oraz 2 pkt. ECTS w kolejnych dwóch semestrach (łącznie 5 ECTS). 
 
 
 
 



 
 

 
 

V. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy regulamin znajduje się w Biurze Projektu mieszczącym się w budynku Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 
pok. 339 p.  

2. Rozstrzyganie praw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji 
Koordynatorów Projektu.  

 
Załączniki:  

1. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie 
2. Dane Uczestnika Projektu 
3. Oświadczenie Uczestnika Projektu 
4. Formularz wyboru  przedmiotu i prowadzącego 

 


