
 
 

Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni 
POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 

 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
 

 
                                         

 
 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice 
tel. 32 202 50 34, fax 32 252 28.75 
NIP 6342513160  REGON 278168801 
http://www.wst.pl     e-mail: wst@wst.pl 
 
 

 

Katowice, 4 czerwca 2019 r. 

 

Ogłoszenie rekrutacji do projektu   

„Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni” 

dla studentów WST w Katowicach 

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

Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni” dla studentów WST w Katowicach na kierunkach Informatyka 

i Wzornictwo. 

  

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwośd wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych formach 

wsparcia w postaci:  

- szkoleo certyfikowanych i zajęd warsztatowych rozwijających kompetencje, 

- wizyt studyjnych, 

- spotkao z pracodawcami, 

- zajęd dydaktycznych realizowanych według zmodyfikowanych programów kształcenia (dotyczy 

studentów kierunku Informatyka). 

 

Proponowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i spotkania z pracodawcami wpłyną na podniesienie 

poziomu kompetencji zawodowych, analitycznych, przedsiębiorczych i komunikacyjnych studentów, co może 

byd kluczowe przy konkurowaniu na rynku pracy. 

 

Natomiast zajęcia dydaktyczne, dzięki modyfikacji programu kształcenia, odpowiadad będą na aktualne 

zapotrzebowanie w branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Przygotuje to studentów do pracy na rzecz 

inteligentnej specjalizacji regionu, tj. technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

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), 
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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 wsparcia przewidzianej w projekcie.  

 

Projekt umożliwia m.in. uczestnictwo w: 

1. Szkoleniach/warsztatach służących podniesieniu kompetencji uczestników. Oferta zajęd dostosowana 

jest do poszczególnych kierunków studiów. 

Planowane szkolenia/warsztaty dla poszczególnych kierunków to: 

- Informatyka: ITIL Foundation (24 godz.), Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania 

problemów (16 godz.).  

- Wzornictwo: Kurs konstrukcji i technologii bielizny (8 godz.), Trening kreatywnego myślenia 

i rozwiązywania problemów (16 godz.), Trendwatching (20 godz.).  

2. Wizytach studyjnych i spotkaniach z pracodawcami, które pozwolą na zapoznanie się ze specyfiką 

pracy w danej branży, uzyskanie informacji o trendach rozwojowych, wymianę wiedzy i doświadczeo 

z praktykami oraz nawiązanie współpracy z firmami. 

3. Zajęciach dydaktycznych dla studentów kierunku Informatyka według zmodyfikowanego programu 

kształcenia, wprowadzającego nowatorskie metody i narzędzia dydaktyczne, większą liczbę zajęd 

praktycznych itp. 

Kto może wziąd udział w rekrutacji? 

 

Rekrutacja skierowana jest do studentów WST w Katowicach, którzy: 

a) rozpoczęli studia na kierunku Informatyka (I st., tryb niestacjonarny) w roku akademickim 2019/2020 – 

oferta wsparcia w projekcie dotyczy zajęd dydaktycznych wg zmodyfikowanych programów kształcenia,  

b) studiują Informatykę lub Wzornictwo na kierunkach stacjonarnych lub niestacjonarnych I stopnia, a także 

którym pozostają maksymalnie 4 semestry studiów do ukooczenia kształcenia – oferta wsparcia 

w projekcie dotyczy szkoleo certyfikowanych i zajęd warsztatowych, wizyt studyjnych i spotkao 

z pracodawcami. 

 

Jak mogę wziąd udział w rekrutacji? 

 

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

dostarczyd wymienione poniżej dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyd drogą 

internetową, pocztową oraz osobiście do Biura projektu. 
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Dokumenty rekrutacyjne obejmują: 

c) deklarację udziału w projekcie, 

d) formularz rekrutacyjny, 

e) oświadczenie uczestnika projektu. 

  

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje: 

a) złożenie w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze na poszczególną formę wsparcia 

kompletu poprawnie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych wskazanych 

powyżej, 

b) 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, wizytach studyjnych i spotkaniach, jak również rozpoczęciu naboru na zajęcia według 

zmienionych programów kształcenia. 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. 


