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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie  

pt.: Zintegrowany Program Rozwoju UEK  
Zadanie 4. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej.  

Projekt ogólnouczelnianych specjalistycznych szkoleń doskonalących kompetencje 
dydaktyczne   

“UEK HUB. Uniwersytecki hub dydaktyczny (edycja druga)”  
WND-POWR.03.05.00-00-Z217/18  

 

 

§1  
Informacje ogólne  

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach dla nauczycieli akademickich UEK, pod nazwą 
UEK HUB. Uniwersytecki hub dydaktyczny (edycja druga), zwanych dalej Projektem UEK HUB 2.0. Projekt jest 
realizowany w ramach Zadania 4. Zintegrowanego Programu Rozwoju UEK, realizowanego przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
2. Celem Projektu UEK HUB 2.0 jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich UEK poprzez ich udział w 
szkoleniach doskonalących warsztat dydaktyczny.  
3. Projekt realizowany jest w dniach od 8 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.  
4. Za realizację Projektu UEK HUB 2.0 odpowiedzialny jest jego Koordynator merytoryczny, mgr Aneta Powroźnik 
(Centrum Jakości Kształcenia UEK) oraz dr hab. Jarosław Plichta, prof. UEK – Kierownik Zintegrowanego Programu 
Rozwoju UEK.  
5. Adres biura Zintegrowanego Programu Rozwoju UEK:  

Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  
ul. Rakowicka 27 (budynek „Dom Ogrodnika” I p. pok.4)  

       adres biura Projektu UEK HUB 2.0:  
Centrum Jakości Kształcenia UEK   
ul. Rakowickiej 27 (pawilon A, pokój -106)  

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu UEK HUB 2.0 oraz został opublikowany w serwisie 
internetowym projektu znajdującym się pod adresem http://hub.uek.krakow.pl.   
 

§2  
Zasady udziału w Projekcie UEK HUB 2.0  

1. Uczestnikiem projektu może byd nauczyciel akademicki zatrudniony w ramach stosunku pracy w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie jako pracownik dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny, niezależnie od stopnia i tytułu 
naukowego oraz stażu pracy.     
2. Przystąpienie do Projektu UEK HUB 2.0 jest dobrowolne, a udział w nim polega na:  

a) aktywnym uczestnictwie w obowiązkowym module wprowadzającym*, który obejmuje:   
- cztery szkolenia stacjonarne, wprowadzające w problematykę innowacyjnych metod 
kształcenia, trwające łącznie 40 godzin szkoleniowych (za godzinę przyjmuje się 45 min.)    
- trzy spośród dziewięciu do wyboru krótkie szkolenia multimedialne   
 

*Z udziału w module wprowadzającym mogą zostad zwolnieni uczestnicy, którzy ukooczyli program 
pierwszej edycji projektu UEK HUB. Uniwersytecki hub dydaktyczny, która odbyła się latach 2017-
2019 (po przedłożeniu zaświadczenia o ukooczeniu projektu), a także uczestnicy Szkoły Podstaw 
Dydaktyki Akademickiej UEK (po przedłożeniu zaświadczenia o zakwalifikowaniu do Programu 
SPDA).  
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b) wyborze i aktywnym uczestnictwie w jednym szkoleniu specjalistycznym z zaproponowanej listy, trwającym, 
w zależności od szkolenia, od 60 do 120 godzin szkoleniowych   

c) fakultatywnym udziale w czterogodzinnym mentorialu   

3. Warunkiem kwalifikacji do projektu jest złożenie deklaracji wykorzystania zdobytych kompetencji 
dydaktycznych po zakooczeniu wsparcia, w trakcie jednosemestralnych zajęd ze studentami.  
4. Szczegółowy program wraz z opisem poszczególnych szkoleo oraz ich harmonogramem dostępny jest 
w serwisie internetowym https://hub.uek.krakow.pl.  
5. Aktywny udział oznacza zarówno obecnośd na szkoleniach, jak również pełne zaangażowanie w proces 
szkoleniowy i dobrą współpracę z osobami prowadzącymi szkolenia.  
6. Warunkiem zaliczenia modułu wprowadzającego i szkoleo specjalistycznych jest minimalna, tj. na poziomie 
80%, obecności w poszczególnych formach wsparcia.   
7. Uczestnicy projektu mają dostęp do materiałów szkoleniowych, zarówno przekazanych podczas zajęd, jak 
i dostępnych w serwisie internetowym http://hub.uek.krakow.pl. Osoby uczestniczące w szkoleniu podnoszącym 
kompetencje językowe otrzymują bezpłatny podręcznik do nauki języka.    
8. Komunikacja z uczestnikami projektu ze strony organizatorów i osób prowadzących szkolenia odbywa się 
w serwisie internetowym http://hub.uek.krakow.pl, zakładka Strefa uczestnika.  

  
§3  

Zasady rekrutacji  
1. Rekrutacja odbywa się w sposób otwarty, w oparciu o zasadę równych szans, bez względu na płed.   
2. Rekrutacja odbywa się w dniach 7 lutego 2022–7 marca 2022.   
3. Rekrutację do projektu przeprowadza powołana przez Kierownika Projektu Zintegrowanego Programu Rozwoju 
UEK Komisja Rekrutacyjna.    
4. Dokumentami rekrutacyjnymi są: Formularz zgłoszeniowy do projektu POWER 3.5: UEK HUB 2.0 wraz 
z oświadczeniami,  Oświadczenie i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO) oraz Wniosek o 
delegowanie pracownika na szkolenie.   
5. Kryteriami kwalifikacyjnymi do projektu są:  

a) zatrudnienie w ramach stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jako pracownik 
dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny  

b) poprawne wypełnienie elektronicznego Formularza zgłoszeniowy do projektu POWER 3.5: UEK HUB 2.0 
dostępnego  w serwisie internetowym http:// hub.uek.krakow.pl   

c) złożenie do Biura Projektu Zintegrowany Program Rozwoju UEK (budynek „Dom Ogrodnika” I p. pok.4) 
podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej: tj. Formularza zgłoszeniowego do projektu POWER 3.5: UEK HUB 
2.0, Oświadczenia i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (RODO) oraz Wniosku 
o delegowanie pracownika (podpisanego przez bezpośredniego przełożonego).   

d) w przypadku wyboru szkolenia specjalistycznego Nauczanie w języku angielskim kandydatów obowiązuje 
dodatkowo zaliczenie testu kompetencji językowych na minimalnym poziomie B1+. Link do testu 
kompetencji językowych jest dostępny w serwisie internetowym http://hub.uek.krakow.pl  i należy go 
wypełnid w nieprzekraczalnym terminie do 07.03.2022.  

6. Dokumenty rekrutacyjne powinny byd własnoręcznie podpisane.   
7. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostad złożone w Biurze Projektu (budynek „Dom Ogrodnika” I p. pok.4) w 
nieprzekraczalnym terminie do 07.03.2022.  
8. Składając dokumentację Uczestnik Projektu potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje 
się do jego przestrzegania.  
9. O kwalifikacji do Projektu UEK HUB 2.0 decyduje kolejnośd zgłoszenia (data i godzina). Limit miejsc wynosi 75 
uczestników. W przypadku większego zainteresowania uczestnictwem w projekcie dopuszcza się możliwośd 
utworzenia listy rezerwowej. O kwalifikacji z listy rezerwowej uczestników Projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna.    
10. Osoby z niepełnosprawnością kwalifikowane są do projektu na warunkach preferencyjnych, uzyskując 
pierwszeostwo (na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności).  
  

http://hub.uek.krakow.pl/
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11. Po zakooczeniu rekrutacji, nie później niż dnia 14 marca 2022, opublikowana zostanie lista rankingowa. Listę 
rankingową tworzy pierwszych 75 zakwalifikowanych do projektu osób, które następnie zostają wpisane na listę 
uczestników Projektu UEK HUB 2.0  
12. Osoby, które poprawnie złożyły dokumenty rekrutacyjne, a nie znalazły się na liście rankingowej, mają 7 dni 
kalendarzowych na złożenie pisemnych zastrzeżeo do działania Komisji Rekrutacyjnej, której przysługuje prawo 
ustosunkowania się do zastrzeżeo w terminie 10 dni od daty zakooczenia rekrutacji. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej 
nie przysługuje odwołanie.  

§4  
Inne prawa i obowiązki uczestnika projektu  

1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia uczestnika 
złożonego w Biurze Projektu.  
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest korzystad ze standaryzowanych wzorów dokumentów projektu 
oznaczonych odpowiednimi logotypami Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny i Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
3. Uczestnik projektu ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, a w jego trakcie – 
do przestrzegania jego zasad.   

  
Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)  

2. Wniosek o delegowanie pracownika na szkolenie  
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Załącznik nr 1  do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju UEK” przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – 

dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

(PO WER) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
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Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania 

Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Zintegrowany program 

rozwoju UEK”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działao informacyjno-promocyjnych 

w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowemu 

Centrum Badao i Rozwoju siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a,  

00-695 Warszawa (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu 

projekt  - Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie z siedzibą przy  

ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków  (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie 

beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu –  

5. Moje dane osobowe mogą zostad przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.   

Moje dane osobowe mogą zostad również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach 

PO WER. 

6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

7. W terminie 4 tygodni po zakooczeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 

mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

8. W ciągu trzech miesięcy po zakooczeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu 

na rynku pracy. 

9. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię 

(imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakooczenia udziału w 

projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokośd składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokośd 



 

 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 
na lata 2014-2020, 

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Wiedza Edukacja Rozwój. 

składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą byd przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych 

osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – 

dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

(PO WER) na podstawie1: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006, 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeo społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 

1778, z późn. zm.). 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowemu 

Centrum Badao i Rozwoju siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a,  

00-695 Warszawa (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu 

projekt  - Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie z siedzibą przy  

ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków  (nazwa i adres beneficjenta)  

Moje dane osobowe mogą zostad przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą 

zostad również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

12. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakooczenia archiwizowania dokumentacji. 

13. Mogę skontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomośd na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@uek.krakow.pl (gdy ma to zastosowanie - należy 

podad dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta). 

                                                           
1
 Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została 

zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 

mailto:iod@miir.gov.pl


 

 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 
na lata 2014-2020, 

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Wiedza Edukacja Rozwój. 

14. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

15. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

 

 …………………………………………… 

 CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU2* 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2*

 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostad podpisane przez jej prawnego opiekuna. 



 

 
 

Kraków,_____________  
  
___________________________  
(pieczątka jednostki organizacyjnej)  

 
  

WNIOSEK   
O DELEGOWANIE PRACOWNIKA 

 
Proszę o delegowanie pracownika:  

  
  

Imię i Nazwisko    

Stanowisko    

Jednostka organizacyjna    

e-mail:     

Numer telefonu    

Nr pokoju    

  

  
w celu podniesienia swoich kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu kształcącym 
kompetencje dydaktyczne - UEK HUB 2.0  
  
 Szkolenia odbywad się będą wg wskazanego harmonogramu w godzinach pracy pracownika w ilości 
godzin zależnej od wybranego szkolenia specjalistycznego.  
 Źródło finansowania : projekt „Zintegrowany Program Rozwoju UEK” POWR.03.05.00-00-Z217/18  
  
  

  
__________________________  
Data i podpis Kierownika Jednostki   

 


