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Katowice, 4 czerwca 2019 r. 

 

Ogłoszenie rekrutacji do projektu 

„Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni” 

dla kadry kierowniczej, administracyjnej oraz dydaktycznej WST w Katowicach 

 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ogłasza rekrutację do projektu „Kompleksowy program rozwoju 

Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni” dla kadry kierowniczej, administracyjnej oraz dydaktycznej WST 

w Katowicach. 

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwośd wzięcia udział w specjalnie przygotowanych szkoleniach 

i warsztatach, które zwiększą efektywnośd i jakośd ich pracy. Docelowo przyczyni się to do zwiększenia 

efektywności i skuteczności procesów zarządzania oraz zarządzania informacją na WST w Katowicach, a także 

doskonalenia jakości kształcenia studentów uczelni. 

Co warto wiedzied o projekcie „Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni”? 

Projekt „Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni”  jest współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i Rozwoju, 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych.  

Cel główny projektu to wzrost jakości, efektywności procesów zarządzania oraz procesu dydaktycznego 

w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach poprzez: 

a) opracowanie i realizację zmodyfikowanego programu kształcenia na kierunku Informatyka, 

b) realizację wsparcia dla studentów z kierunków Informatyka oraz Wzornictwo w postaci trzech 

elementów (szkoleo certyfikowanych i zajęd warsztatowych, wizyt studyjnych, spotkao 

z pracodawcami), 

c) zaoferowanie warsztatów podnoszących kompetencje kadry kierowniczej i administracyjnej, 

dydaktycznej, a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzania informacją w celu 

doskonalenia jakości kształcenia WST w Katowicach. 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2023 r. 

Co zyskuję dzięki udziałowi w projekcie? 

Uczestnicy będą mogli skorzystad z bogatej i bezpłatnej oferty szkoleo przewidzianych w projekcie. 

Szkolenia będą prowadzone w sposób uwzględniający preferencje uczestników, w zakresie wymiaru i terminów 

zajęd. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.  

Szczegółowa oferta aktualnych szkoleo dostępna jest w Biurze projektu. 
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Jak mogę wziąd udział w rekrutacji? 

Aby wziąd udział w rekrutacji należy zapoznad się z dostępnym Regulaminem uczestnictwa w projekcie 

dostarczyd wymienione poniżej dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyd drogą 

internetową, pocztową oraz osobiście do Biura projektu. 

Dokumenty rekrutacyjne obejmują: 

a) deklarację udziału 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 na poszczególną formę wsparcia, 

b) kompletu poprawnie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych 

wskazanych powyżej, 

c) spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych wskazanych w Regulaminie. 

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. 

Organizator będzie na bieżąco publikował informację o planowanych formach wsparcia tj. zbliżających się 

szkoleniach/warsztatach. Informacje będą zawierały bliższe szczegóły dotyczące proponowanej oferty 

i określały terminy zakooczenia rekrutacji na poszczególne formy wsparcia. 

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. 

W przypadku dodatkowych pytao prosimy o kontakt z Biurem Projektu. 

 

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


