
 

Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK 

Perspektywa finansowa 2014-2020 

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.  

Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  

Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego  

Całkowita wartość projektu: 1.367.280,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS 1.152.343,58 

zł 

Cele projektu:  
Celem głównym projektu jest  podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK poprzez 

objęcie działaniami projektowymi 300 osób kadry dydaktycznej uczelni w okresie 

01.08.2017-31.07.2019. 

Planowane efekty (produkty/rezultaty): 

1. Liczba pracowników kadry dydaktycznej uczelni objętych wsparciem EFS w zakresie 

procesu kształcenia - 300 

2. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach krajowych - 300 

3. Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje 

kompetencje dydaktyczne - 270 

4. Liczba osób objętych szkoleniami z zakresu kompetencji językowych - 120 

5. Liczba osób, które podniosły kompetencje językowe poprzez udział w szkoleniu z 

języka obcego na poziomie min. C 1 zgodnie z ESOKJ - 108 

6. Liczba osób objętych szkoleniami z zakresu innowacyjnych umiejętności 

dydaktycznych - 160 

7. Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności 

dydaktycznych - 144 

8. Liczba osób objętych szkoleniami z zakresu umiejętności informatycznych - 140 

9. Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 

140 

10. Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie umiejętności informatycznych - 

126 

11. Liczba osób objętych szkoleniami z zakresu zarządzania informacją - 50 

12. Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie zarządzania informacją - 45 

Opis projektu:  
Projekt zakłada realizację wysokiej jakości programu szkoleniowego. 

Ścieżka udziału w projekcie: 

1) Bilans Kompetencji na wejściu – wskazujący poziom posiadanych kompetencji i 

weryfikujący indywidualne potrzeby. 



2) Udział w maksymalnie dwóch z czterech poniższych kursów dokształcających 

dotyczących podniesienia kompetencji dydaktycznych w zakresie: 

 prowadzenia dydaktyki w języku obcym (Kurs 1), 

 innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (Kurs 2), 

 umiejętności informatycznych (Kurs 3), 

 zarządzania informacją (Kurs 4), 

zgodnie ze wskazaniem wynikającym z Bilansu Kompetencji na wejściu, przy czym 

całkowity koszt na Uczestnika nie może przekroczyć 9 000,00 zł. 

Obowiązkowy jest udział w jednym z powyższych kursów. Każdy kurs trwa 90 godzin 

dydaktycznych realizowanych w trakcie jednego semestru, z czego część zajęć odbywa się 

w formie e-learningu. 

Uczestnik ma możliwość udziału w drugim wybranym kursie. 

3) Bilans Kompetencji na wyjściu – wskazujący poziom (zmianę) nabytych kompetencji. 

4) Wdrożenie nabytych kompetencji w ramach prowadzonych zajęć, mających wymiar min. 

jednego semestru (zrealizowanego lub rozpoczętego w trakcie realizacji projektu). 

 

Partnerzy projektu: nie dotyczy 

Koordynator projektu: prof. dr hab. Robert Karaszewski 

Opiekun projektu w DZFS:  
mgr Magdalena Reiter  

pok.: 113 

tel.: 56 611-49-84  

fax: 56 611-49-84  

e-mail: magdalena.reiter@umk.pl 

Strona projektu 

Opis projektu na portalu Mapa Dotacji 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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