
 
 

Regulamin 

realizacji Modułu 2  -  PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI 

prowadzonego  przez  Wydział  Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja  

Kopernika  w  ramach projektu "Universitas  Copernicana Thoruniensis  in  Futuro  – 

modernizacja Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika  w  ramach Zintegrowanego  Programu 

Uczelni"  

§ 1. Postanowienia ogólne 1.  Niniejszy  Regulamin  normuje  zasady  działania  w  Module  2  

-  PROGRAM  ROZWOJU KOMPETENCJI  w  Projekcie  pn.  „Universitas  Copernicana  

Thoruniensis  in  Futuro  -  modernizacja Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  ramach  

Zintegrowanego  Programu  Uczelni”, realizowanego  na podstawie  umowy  o  dofinansowanie  

zawartej  między  Uniwersytetem  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu, a Narodowym  Centrum  

Badań i  Rozwoju.   2. Projekt  jest  realizowany  w  latach 2018  -  2023. 3.  Celem  głównym  

Modułu  2  jest  podniesienie  wymaganych  na  konkurencyjnym  rynku  pracy kompetencji  

studentów  2  i  3  roku  I  stopnia  oraz  1  i  2  roku  II  stopnia  studiów  stacjonarnych  na 

kierunkach  realizowanych na  Wydziale  Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. 

§ 2. Zakres  działań 1. Program  rozwoju  kompetencji  jest  realizowany  w  postaci  kursów  o  

charakterze:  zajęć warsztatowych,  certyfikowanych  szkoleń,  zajęć  praktycznych  w  formie  

projektowej  i  wizyt studyjnych  u pracodawców.   2.  Na  cały  okres  trwania  projektu  

zaplanowano  9  kursów  po  2  edycje  każdego  z  nich oraz 20 kursów po 1 edycji.  Ilość  godzin  

w kursach  jest  zróżnicowana.  Zajęcia  prowadzone  są  w  jednej  grupie  (8-12  osób).  Nabór  

kandydatów odbywa  się  na  początku  roku  akademickiego,  na  wszystkie  kursy  realizowane  

w  danym  roku akademickim. Dopuszcza się nabór  uzupełniający  w  późniejszym  terminie.   

3.  Prawo  do  uczestnictwa  w  kursach  mają  studenci  2  i  3  roku  I  stopnia  oraz  1  i  2  roku  

II  stopnia studiów  stacjonarnych  wszystkich  kierunków  studiów  prowadzonych  przez  

Wydział  Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. (tzn.  Biologii,  Biotechnologii,  Ochrony  

Środowiska,  Biologii  Sądowej,  Sport  i Wellness,  Diagnostyki  Molekularnej i Weterynarii).  

Student  może  brać  udział  w  kursie  tylko  jeden  raz  łącznie  na studiach  I  i  II  stopnia.   4. 

Uczestnik  nie ponosi  żadnych kosztów  z  tytułu udziału w  projekcie. 5.  Zgłoszenie  Kandydata  

do  udziału  w  Projekcie  dokonywane  jest  przez  wypełnienie  „Deklaracji uczestnictwa  w  

Kursach  dokształcających”,  za  pośrednictwem  formularza  dostępnego  na  stronie 

internetowej  Wydziału (https://www.biol.umk.pl/power/program-rozwoju-kompetencji/).   

6.  W  sytuacji,  w  której  liczba  kandydatów  przekracza  maksymalną  dopuszczalną  liczbę  

miejsc  na kursie,  kryterium  kwalifikującym    jest  średnia  ocen  w  roku  poprzedzającym  

zgłoszenie.  W  przypadku ocen  równowartościowych  dopuszcza  się  ocenę  działalności  

organizacyjno-popularyzatorskiej studenta.   7. O  wynikach  postepowania  rekrutacyjnego  



Kandydaci  informowani  są  poprzez  wysłanie wiadomości  na adres mailowy  UMK  studenta. 

8. Termin  pierwszego  spotkania  jest  ustalany  przez  Koordynatora  kursu  w  uzgodnieniu  z 

Koordynatorem  Modułu.  Na  spotkaniu  ustalany  jest  termin  zajęć  (w  przypadku  kursów  

stacjonarnych będzie  to  piątek  po  godzinie  14;  jednakże  dopuszczalna  jest  zmiana  terminu  

za  zgodą  wszystkich zainteresowanych).   9.  Do obowiązków  uczestnika  kursu  należy: -  

złożyć  Deklarację  przystąpienia do  projektu oraz  Oświadczenie Uczestnika Kursu -  

przystąpienie do wstępnego i  końcowego bilansu kompetencji -  uczestnictwo w  co  najmniej  

80%  zajęć -  poddanie  się  monitoringowi  losów  absolwenta  przez  okres  12  miesięcy  od  

pierwszego  dnia miesiąca  następującego po  zakończeniu kursu -  złożenie  oświadczenia  

(bądź  zaświadczenie  właściwego  podmiotu)  zgodne  z  wytycznymi Beneficjenta  w  

przedmiocie  statusu  na  rynku  pracy  oraz  informacji  na  temat  udziału  w  dalszym 

kształceniu. 10.  W  przypadku  nieuzasadnionego  niezrealizowania  przez  Uczestnika  

ciążących  na  nim obowiązków,  Beneficjent  ma  prawo  do  obciążenia  go  kosztami  

udzielonego  mu  wsparcia szkoleniowego wraz  z  odsetkami  jak  dla zaległości  podatkowych. 

§  3.  Postanowienia końcowe 1.  Kandydaci  i  Uczestnicy  Projektu  są  informowani  drogą  

elektroniczną  o  zmianach  niniejszego Regulaminu w  terminie  7 dni  roboczych od  ich  

wejścia  w  życie. 


