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Katowice, 25 września 2020 r.  

 

 

Ogłoszenie rekrutacji do projektu pn. 

„Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” 

w ramach Programu podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej  

 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ogłasza rekrutację do projektu pn. „Klucz do dostępności - 

Uniwersalne projektowanie” w ramach Programu podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 

i Rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  

 

Program podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej obejmuje szkolenia/warsztaty, które rozwiną 

kompetencje wykładowców WST w obszarze uczenia obejmującego zagadnienia projektowania uniwersalnego 

na różnych kierunkach studiów prowadzonych na WST.  

 

Zajęcia odbywad będą się w formie stacjonarnej lub zdalnej, dla grupy zamkniętej w wymiarze:  

 16 godzin dydaktycznych – szkolenie/warsztat nr 1 – wirtualna rzeczywistośd, 

 24 godzin dydaktycznych – szkolenie/warsztat nr 2 – warsztat z zakresu projektowania uniwersalnego. 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

Co warto wiedzied o projekcie „Klucz do dostępności – uniwersalne projektowanie”? 

 

Projekt pn. „Klucz do dostępności - uniwersalne projektowanie”  jest współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i Rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  

 

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji u studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 

dotyczących stosowania rozwiązao opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego oraz u osób należących 

do kadry dydaktycznej Uczelni w zakresie nauczania w tym obszarze. W ramach przedsięwzięcia przewidziano 

modyfikację programów kształcenia poprzez wprowadzenie zajęd dla studentów z projektowania 

uniwersalnego oraz działania służące podnoszeniu kompetencji kadry dydaktycznej. Dzięki efektywnemu 

nauczaniu projektowania uniwersalnego przez wyszkoloną kadrę, studenci będą mieli możliwośd poznad 

potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz praktycznie zastosowad zasady projektowania uniwersalnego 

produktów i usług w trakcie zajęd, co wyposaży ich w wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy 

zawodowej.   

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. 
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Co zyskuję dzięki udziałowi w projekcie? 

Uczestnicy Programu wezmą udział w warsztatach/szkoleniach dla kadry dydaktycznej w celu efektywnego 

nauczania projektowania uniwersalnego.  Ich ukooczenie umożliwi uczestnikowi skutecznie prowadzid zajęd dla 

studentów WST z zakresu projektowania uniwersalnego, w oparciu o zmodyfikowane w ramach projektu 

programy kształcenia na kierunkach:  

a) Architektura I stopnia,  

b) Architektura Wnętrz I i II stopnia,   

c) Wzornictwo I stopnia,  

d) Budownictwo I i II stopnia 

e) Informatyka I stopnia.  

Kto może wziąd udział w rekrutacji? 

 

Rekrutacja skierowana jest do pracowników Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach należących do kadry 

dydaktycznej uczelni. Minimalne doświadczenie szkoleniowo-wykładowe lub praktyczne uczestnika projektu 

powinno wynosid 5 lat. Potencjalny uczestnik projektu jest osobą zainteresowaną prowadzeniem zajęd dla 

studentów w zakresie projektowania uniwersalnego i uzupełnieniem swoich kompetencji w tym obszarze.  

 

Jak mogę wziąd udział w rekrutacji? 

 

Aby wziąd udział w rekrutacji należy zapoznad się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Klucz do 

dostępności - uniwersalne projektowanie” w ramach Programu podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej 

oraz uzupełnid i dostarczyd wymienione poniżej dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty rekrutacyjne można 

dostarczyd drogą internetową, pocztową oraz osobiście do Biura Projektu w terminie poprzedzającym 

rozpoczęcie szkoleo/warsztatów. 

 

Szczegółowe terminy warsztatów/szkoleo określone zostaną w harmonogramach form wsparcia w projekcie, 

które udostępnione zostaną na stronie:  

http://www.wst.com.pl/projekty_unijne/klucz_dostepnosci w zakładce: „Harmonogramy form wsparcia”.  

 

Dokumenty rekrutacyjne obejmują: 

a) deklarację uczestnictwa w projekcie, 

b) formularz rekrutacyjny, 

c) oświadczenie uczestnika projektu. 

  

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje: 

a) złożenie w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze kompletu poprawnie wypełnionych 

i własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych wskazanych powyżej, 

b) spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych wskazanych w Regulaminie. 

 

http://www.wst.com.pl/projekty_unijne/klucz_dostepnosci
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O zakwalifikowaniu Organizator informuje kandydatów drogą mailową, telefonicznie, osobiście, ewentualnie 

pisemnie. Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie Umowy uczestnictwa w projekcie oraz potwierdzenie 

zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

Gdzie znajdę bliższe szczegóły na temat trwającej rekrutacji i projektu? 

 

Bliższe informacje na temat rekrutacji, w tym dotyczące procedury wyboru uczestników projektu i możliwości 

odwołania od jej wyników, jak również praw i obowiązków uczestników projektu można znaleźd w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Klucz do dostępności - uniwersalne projektowanie” w ramach Programu 

podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej.  

 

W przypadku dodatkowych pytao prosimy o kontakt z Zespołem projektu telefonicznie pod numerem 

510 057 999 lub mailowo na adres: oliwia.szewczyk@wst.com.pl 

 

Biuro projektu mieści się w pok. A013 na terenie Uczelni. 

 

 


