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REKRUTACJA 

Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych – 

Kolegium Nauk Przyrodniczych  

 

Zapraszamy pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej Kolegium Nauk 

Przyrodniczych do udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje w ramach projektu 

„Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości 

kształcenia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”.  

 

Tematy planowanych szkoleń:  

Lp. Tematyka planowanego szkolenia 
Planowana 

łączna liczba 
uczestników 

Liczba godzin 
dydaktycznych 

1 Zarządzanie projektami 10 
20 godzin 

(2 dni) 

2 Opracowanie projektu - przygotowanie budżetu, uzasadnienia kosztów 15 
20 godzin 

(2 dni) 

3 
Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych (w 

tym z UE). 
15 

20 godzin 
(2 dni) 

4 Realizacja i rozliczanie projektów badawczych (w tym z UE). 10 
20 godzin 

(2 dni) 

5 
Prawo autorskie w nauce. Ochrona własności intelektualnej w szkolnictwie 

wyższym w Polsce, UE - krok po kroku w kierunku uzyskania patentu. 
10 

20 godzin 
(2 dni) 

 

6 Sprawozdawczość w systemie POL-on oraz zmiana zakresu danych 10 
10 godzin 

(jeden dzień) 

7 

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i 
doktorantom, w tym ustalanie dochodu studenta i jego rodziny. Przepisy (w 

tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku), praktyka, 

orzecznictwo oraz case study 

2 
10 godzin 

(jeden dzień) 

8 
Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów 

formalnych i aspektów praktycznych 
10 

20 godzin 
(2 dni) 

9 
Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi 

studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. 
2 

20 godzin 
(2 dni) 

10 Ochrona danych osobowych w szkołach wyższych. 12 
10 godzin 

(jeden dzień) 
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11 

Studia doktoranckie. Tworzenie, rekrutacja oraz zasady odbywania 
studiów doktoranckich. Przewody doktorskie w świetle nowych regulacji 

prawnych. Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim 

2 
10 godzin 

(jeden dzień) 

12 
Procedury nadawania stopnia naukowego doktora/ doktora 

habilitowanego - najnowsze zmiany. 
3 

20 godzin 
(2 dni) 

13 
Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia w świetle nowych wymogów MNiSW oraz PKA. 
10 

10 godzin 
(jeden dzień) 

 

14 Kalkulacja kosztów kształcenia w szkołach wyższych. 2 
10 godzin 

(jeden dzień) 

15 
Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum 

dydaktycznego. 
10 

10 godzin 
(jeden dzień) 

16 
Skuteczna promocja uczelni – warsztaty z projektowania i realizacji działań 

z zakresu promocji. 
10 

8 godzin 
(jeden dzień) 

 

17 
Efektywne motywowanie pracowników. Szkolenie dla kadry zarządzającej 

uczelnią. 
5 

8 godzin 
(jeden dzień) 

18 
Efektywna komunikacja w zespole – czyli jak skutecznie kierować ludźmi i 

twórczo rozwiązywać konflikty. 
5 

8 godzin 
(jeden dzień) 

19 Wewnętrzne systemy zapewniania jakości na uczelni wyższej. 5 
10 godzin 

(jeden dzień) 

 

Terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym czasie 

 

 

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w terminie od 18.11.2019 do 30.11.2019.   

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego 

na stronie projektu:  http://wer-ur.pl/rekrutacja/nauczyciel-akademicki-pracownik-

administracyjny/ a następnie o wydrukowanie go i dostarczenie wraz z pozostałymi 

dokumentami rekrutacyjnymi do Biura ds. szkoleń w Kolegium Nauk Przyrodniczych (pani 

mgr Anna Dudek – pokój 111, ul. Ćwiklińskiej 1) do dnia 06.12.2019 do godziny 12.00. 

 

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona  

 

Szczegółowych Informacji dotyczących szkoleń udziela Biuro ds. szkoleń 17 872 1796. 
Regulamin szkoleń znajduje się na stronie projektu, stronie Kolegium Nauk Przyrodniczych 
(Wydział Biologiczno-Rolniczy) oraz w Biurze ds. szkoleń. 

http://wer-ur.pl/rekrutacja/nauczyciel-akademicki-pracownik-administracyjny/
http://wer-ur.pl/rekrutacja/nauczyciel-akademicki-pracownik-administracyjny/

