
 
Realizacja oferty Uniwersytetu Łódzkiego (umowa nr MEiN/2022/DIR/2864) w ramach projektu pn. „Doskonałość 
dydaktyczna uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.04.00-00-P023/21. 
 

Regulamin form wsparcia nauczycieli akademickich w ramach Projektu 

„Doskonałość dydaktyczna uczelni” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. Projekt jest realizowany od dnia 29 listopada 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku. 

3. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do nauczycieli akademickich Uniwersytetu 

Łódzkiego, a realizowane przez Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej oraz 

Zrzeszenie Tutorów UŁ. 

4. Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej poprzez udział nauczycieli 

akademickich w szkoleniach, w tym szkoleniach indywidualnych, webinarach dotyczących 

kształcenia tradycyjnego oraz kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, m.in. w zakresie rozwoju i upowszechniania szerokorozumianego e-learningu i 

tutoringu w kształceniu; projektowania zajęć, doboru metod i narzędzi wspierających proces 

dydaktyczny.   

§ 2 

Warunki przystąpienia do Projektu 

1. Nauczyciel akademicki chcąc skorzystać z form wsparcia w ramach Projektu zobowiązany jest 

do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie oraz jej załączników (oświadczenie 

Uczestnika/Uczestniczki Projektu, formularz danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu).  

2. Wymagane dokumenty należy pobrać ze strony http://zdd.uni.lodz.pl w dwóch 

egzemplarzach, podpisać, a następnie przesłać pocztą wewnętrzną bądź dostarczyć osobiście 

do Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej, ul. Uniwersytecka 3, pok. 305, 91-137 

Łódź. 

3. Podpisanie dokumentów jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w proponowanych 

w ramach Projektu formach wsparcia. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w kursach/szkoleniach/webinarach 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

2. Uczestnik/Uczestniczka może wziąć udział w każdej formie wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Udział w certyfikowanym limitowanym kursie tutoringowym będzie możliwy w przypadku 

zrealizowania przez Uczestnika/Uczestniczkę co najmniej 20 godzin form wsparcia 

przeprowadzonych w ramach Projektu przez Zrzeszenie Tutorów UŁ oraz złożeniu deklaracji 

późniejszej współpracy z ZTUŁ i chęć przekazywania nabytej wiedzy i zebranych doświadczeń 

nauczycielom akademickim zatrudnionym w UŁ. 

4. Wykaz form wsparcia dla nauczycieli akademickich w ramach projektu dostępny jest na 

stronie http://zdd.uni.lodz.pl. 

http://zdd.uni.lodz.pl/
http://zdd.uni.lodz.pl/


 
Realizacja oferty Uniwersytetu Łódzkiego (umowa nr MEiN/2022/DIR/2864) w ramach projektu pn. „Doskonałość 
dydaktyczna uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.04.00-00-P023/21. 
 

5. Po dokonaniu formalności Uczestnik/Uczestniczka zapisuje się na wybraną formę wsparcia 

poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://zdd.uni.lodz.pl. 

6. Po ukończeniu każdej z form wsparcia Uczestnikowi/Uczestniczce wydawane jest 

zaświadczenie. 

 

§ 4 

Zasady monitoringu i ewaluacji Projektu 

1. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do uczestnictwa w bilansie kompetencji, w tym 

wypełniania pre-testów i post-testów, które pozwolą na ocenę nabytych w trakcie projektu 

umiejętności (jeżeli wymaga tego wybrana forma wsparcia) 

2. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych po 

zakończeniu udziału w Projekcie. 

§ 5 

Rezygnacja Uczestnik/Uczestniczka lub skreślenie z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik/Uczestniczka może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Projekcie. Rezygnacja 

nie może dotyczyć form wsparcia już zrealizowanych przez Uczestnika/Uczestniczkę. 

2. Uczestnik/Uczestniczka może zostać wykluczony z udziału w Projekcie w przypadkach: 

1) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, 

2) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas wsparcia, 

3) podania nieprawdziwych danych w dokumentach uczestnictwa w Projekcie. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje w trakcie realizacji Projektu. 

2. Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Uczestnik/Uczestniczka pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie 

jego zasad w umowie uczestnictwa w Projekcie. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie http://zdd.uni.lodz.pl oraz w Centrum Rekrutacji i 

Doskonałości Dydaktycznej, ul. Uniwersytecka 3, pok. 305, 91-137 Łódź. 
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