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Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.05.00-00-Z115/17 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

MODUŁ III – ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

Celem realizacji modułu III jest zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią poprzez podniesienie 

kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej oraz zastosowanie nowoczesnych 

narzędzi informatycznych wspomagających procesy zarządzania.  W ramach modułu II realizowane są 

dwa zadania: 

1) podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i kierowniczej(zadanie 5); 

2) wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią (zadanie 6); 

 

§ 2 

Zakres wsparcia 

I. Podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i kierowniczej 

1. Wsparciem objętych będzie 144 osób, w tym 93 kobiety i 51 mężczyzn, będących pracownikami 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

2. Studia MBA dla kadry zarządzającej Uczelnią. Grupa docelowa: władze rektorskie i kanclerskie, 

4  osoby.  

3. Studia podyplomowe. Grupa docelowa: kadra kierownicza i administracyjna, 10 osób. Zakres 

tematyczny studiów: 

a) Psychologia zarządzania – 5 osób 

b) Zarządzanie i organizacja w administracji – 3 osoby 

c) Zarzadzanie projektami Prince2 – 1 osoba 

d) Zamówienia publiczne – 1 osoba 

4. Kurs języka angielskiego. Grupa docelowa: kadra administracyjna i kierownicza, 40 osób. 

W  projekcie zaplanowano przeprowadzenie kursu dla 4 grup po 10 osób na różnym poziomie 

zaawansowania: A, B1, B2, C1. Czas trwania kursu : 120 godzin. 

5. Szkolenia komputerowe.  Grupa docelowa: kadra administracyjna, 60 osób. Zaplanowano 6 

modułów szkoleniowych po 16 godz. każdy. Pracownik może uczestniczyć w 3 modułach. Zakres 

tematyczny: 

a) EXCEL - poziom podstawowy 

b) EXCEL - poziom średniozaawansowany 

c) PowerPoint 

d) Statistica – poziom podstawowy 

e) Statistica – poziom zaawansowany 

f) Microsoft Access (tworzenie baz danych) 

6. Warsztaty z przygotowania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Grupa docelowa 

kadra kierownicza(kierownicy katedr, instytutów, zespołów badawczych, władz dziekańskich), 25 

osób. Czas trwania szkolenia: 4 x 8 godzin. 
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7. Szkolenie z możliwości pozyskiwania środków w ramach programu Horyzont 2020. Grupa 

docelowa kadra kierownicza(kierownicy katedr, instytutów, zespołów badawczych, władze 

wydziałów), 25 osób. Czas trwania szkolenia: 4 x 8 godzin. 

8. Podnoszenie umiejętności z zakresu zarządzania projektami/badaniami naukowymi. Grupa 

docelowa kadra kierownicza(kierownicy katedr, instytutów, zespołów badawczych, władze 

wydziałów), 25 osób. Czas trwania szkolenia: 4 x 8 godzin 

9. Podnoszenie umiejętności z zakresu zarządzania zespołem naukowym. Grupa docelowa kadra 

kierownicza(kierownicy katedr, instytutów, zespołów badawczych, władze wydziałów), 25 osób. 

Czas trwania szkolenia: 4 x 8 godzin 

II. Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią.  

1. Wsparciem objęta jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jako uczelnia.  

2. W ramach udzielonego wsparcia zakupione i wdrożone zostaną informatyczne narzędzia 

wspierające procesy zarządzania Uczelnią (BI), Elektroniczny Obieg Dokumentów, system 

wspierający efektywne wykorzystanie zasobów AWF (obiekty, pomieszczenia), nowe wersja 

systemu FK i Środki trwałe, system zarządzania jakością nauczania, powstanie Centralna Baza 

Użytkowników, przeprowadzona zostanie integracja systemów (e-dziekanat, biblioteka, system 

wydatków, itp.). 

 

§ 3 

Szczegółowe zasady rekrutacji i organizacja uczestnictwa pracowników kadry administracyjnej i 

kierowniczej (zdanie 5): 

1. Proces rekrutacji prowadzony jest zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w oparciu 

o  ustalone kryteria i limity miejsc wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu 

nr  POWR.03.05.00-00-Z115/17. 

2. Warunkiem formalnym przyjęcia Kandydata do uczestnictwa w przewidzianych formach wsparcia 

w ramach modułu 3, jest zatrudnienie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  na 

stanowisku kierowniczym (kierownicy wyższego i średniego szczebla) i/lub administracyjnym, 

wskazanym w grupie docelowej poszczególnych szkoleń. 

3. Warunkiem uczestnictwa w realizowanych w ramach projektu szkoleniach jest wypełnienie 

i  złożenie obowiązkowych dokumentów w biurze projektu, tj. 

a) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 6 do regulaminu) 

b) oświadczenie uczestnika (załącznik nr 7 do regulaminu) 

c) formularz rekrutacyjny (załącznik nr 3.1) 

4. Terminy rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej AWF 

5. Za rekrutację odpowiada Szkoleniowa Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzi: Kierownik 

Projektu, Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji i Rozwoju Uczelni oraz przedstawiciel działu 

personalnego. 

6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a) wypełnienie i złożenie przez Kandydatów dokumentów aplikacyjnych, 

b) weryfikacja dokumentów przez Szkoleniową Komisję Rekrutacyjną, 

c) poinformowanie Kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie 

7. O przyjęciu do projektu decyduje prawidłowo wypełniona dokumentacja zgłoszeniowa oraz 

kolejność zgłoszeń. W ramach procedury rekrutacyjnej stworzona zostanie lista rankingowa, 
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a  w  przypadku zgłoszenia się do udziału w szkoleniach większej niż zakładana liczba kandydatów 

– również lista rezerwowa. Listy dostępne będą na stronie internetowej projektu. 

8. Szczegółowy harmonogram i terminarz szkoleń będzie z wyprzedzeniem publikowany na stronie 

internetowej projektu. 

9. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, do udziału w projekcie skierowana 

będzie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Uczestnik rezygnujący obowiązany jest do złożenia 

pisemnej rezygnacji z podaniem powodu rezygnacji. 

10.  Każdy uczestnik może skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia. 

11. Zakłada się możliwość wprowadzania nowych lub modyfikowania wyżej wymienionych 

szkoleń/kursów (tematyka, liczba godzin) w przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb 

i  uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej. 

12. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego 

własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

13. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w min. 80 % zajęć 

szkoleniowych po należytym usprawiedliwieniu nieobecności (zwolnienia lekarskie, zdarzenia 

losowe). 

14. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik szkolenia obowiązany jest do samodzielnego 

zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć. 

15. Uczestnik obowiązany jest do udziału we wszystkich testach kontrolnych oceniających zakres 

zdobytej wiedzy, a także do przystąpienia do egzaminów przewidzianych na zakończenie szkoleń 

(jeśli dotyczy). 

16. Uczestnik szkolenia obowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania 

projektu i po jego zakończeniu. 

17. Studia Podyplomowe i MBA będą realizowane w zgodzie z obowiązującym Regulaminem studiów 

Uczelni organizującej studia podyplomowe lub/i MBA. 

18. Udział w szkoleniach oferowanych w ramach projektu jest obowiązkowo powiązany z procedurami 

wewnętrznymi AWF w zakresie organizacji szkoleń. 

 


