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II 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 
Liczba 

wolnych 
miejsc 

Liczba godzin 
dydaktycznych 

Zadanie 1 Zarządzanie projektami 7 
20 godzin 

(2 dni) 

Zadanie 2 
Opracowanie projektu - przygotowanie budżetu, uzasadnienia 

kosztów 
6 

20 godzin 
(2 dni) 

Zadanie 3 
Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów 

badawczych (w tym z UE). 
11 

20 godzin 
(2 dni) 

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

(2 dni) 

Zadanie 5 
Prawo autorskie w nauce. Ochrona własności intelektualnej w 
szkolnictwie wyższym w Polsce, UE - krok po kroku w kierunku 

uzyskania patentu. 
8 

20 godzin 
(2 dni) 

Zadanie 8 
Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów 

formalnych i aspektów praktycznych 
1 

20 godzin 
(2 dni) 

Zadanie 9 
Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium 
wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po 

ukończenie studiów. 
1 

20 godzin 
(2 dni) 

Zadanie 13 
Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia w świetle nowych wymogów 
MNiSW oraz PKA. 

1 
10 godzin 

(jeden dzień) 

Zadanie 15 
Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania 

pensum dydaktycznego. 
3 

10 godzin 
(jeden dzień) 

Zadanie 16 
Skuteczna promocja uczelni – warsztaty z projektowania i 

realizacji działań z zakresu promocji. 
7 

8 godzin 
(jeden dzień) 

Zadanie 19 Wewnętrzne systemy zapewniania jakości na uczelni wyższej. 3 
10 godzin 

(jeden dzień) 
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Zadanie 4: 27-28 styczeń 2020 r. 

Zadanie 8:  6-7 luty 2020 r. 

Zadanie 9: 18-19 marzec 2020 r. 

Zadanie 13:  31 styczeń 2020 r. 

Zadanie 19: 11 luty 2020 r. 

Terminy pozostałych szkoleń zostaną ustalone w późniejszym czasie 

 

Rekrutacja na szkolenia odbywa się w terminie od 13.01.2020 do 17.01.2020.   

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego 

na stronie projektu:  https://rekrutacja.ur.edu.pl/powern3/formularz.php (wybierając z listy 

właściwą jednostkę oraz formę wsparcia), a następnie o wydrukowanie go (w kolorze) i 

dostarczenie do Biura ds. szkoleń w Kolegium Nauk Przyrodniczych (pani mgr Anna Dudek 

– pokój 111, ul. Ćwiklińskiej 1 - Dworek) do dnia 20.01.2020 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. 

 

dr Agnieszka Podolak – koordynator wydziałowy (apodolak@ur.edu.pl) 

 

https://rekrutacja.ur.edu.pl/powern3/formularz.php

