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REKRUTACJA DO PROJEKTU  
„AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” 

MODUŁ M2 w zakresie podnoszenia kompetencji 

Szkolenie z zakresu „Design Thinking – myślenie projektowe” 

Zapraszamy studentów/ki do udziału w module M2 wsparcia studentów Wydziału Sztuki w 
ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr 
POWR.03.05.00-00-Z212/18, realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy 
szkół wyższych. 

Nabór dotyczy studentów następujących kierunków i lat: 

• Sztuki plastyczne: I stopień, II i III rok 

• Sztuki plastyczne: II stopień, II rok 

Informacje na temat programu stażowego: 

• szkolenie realizowane będzie przez 2 dni po 8 godz. każdego dnia; w sumie szkolenie obejmuje 
16 godzin zajęć wykładowych i warsztatowych 

• szkolenie dotyczy wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze projektowania produktów i 
usług w oparciu o metody rozwijające myślenie kreatywne i analityczne 

• z uwagi na panującą sytuację epidemiczną szkolenia realizowane będą metoda zdalną w 
oparciu o udostępnioną przez realizatora szkolenia platformę komunikacyjną, 

• realizator szkolenia zostanie wyłoniony w drodze postępowania o zamówieniach publicznych 
(zapytania ofertowego) w najbliższym czasie 

Informacje na temat rekrutacji: 

• rekrutacja prowadzona jest zdalnie z wykorzystaniem poczty e-mail; podstawową formą 
komunikowania się stron w procesie rekrutacji oraz realizacji wsparcia jest poczta 
elektroniczna. Osoba zamierzająca wziąć udział lub biorąca udział w Projekcie musi 
posiadać adres e-mail oraz regularnie odczytywać kierowaną do niej przez UJK pocztę 
elektroniczną, a także niezwłocznie informować UJK o każdorazowej zmianie swego 
adresu e- mail 

• do udziału w projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu 
Erasmus Plus+ 

 

Kryteria rekrutacji: 

1. Status studenta/tki (zgodnie z kryteriami przedstawionymi w §4, ust. 4, pkt. 1-3) 
czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych jednolitych lub I lub II stopnia 
potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu (kryterium formalne –obowiązkowe) z 
zastrzeżeniem, że wsparcie może zostać zawężone do konkretnego roku i kierunku co 
zostanie podane w ogłoszeniu o rekrutacji. Wówczas do spełnienia kryterium 
potrzebne będzie udokumentowanie statusu studenta/tki wskazanego roku i kierunku. 
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2. Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów - liczba pkt = wysokość 
średniej; potwierdzenie - zaświadczenie z dziekanatu.  

3. Udokumentowana działalność i aktywność:  
a) w kołach naukowych (1 pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności),  
b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1 pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 
3 i więcej aktywności),  
c) w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, 
stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności),  
- potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: kserokopia legitymacji; kserokopia 
umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób 
uprawnionych do reprezentowania organizacji.  

4. Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1 pkt: 1-2 aktywności; 
2 pkt: 3 i więcej aktywności), – weryfikacja na podstawie 
umowy/porozumienia/zaświadczenia. – weryfikacja na podstawie 
dyplomu/zaświadczenia organizatora.  

5. Maksymalnie za wszystkie kryteria można uzyskać 13 punktów. Listy rankingowe będą 
tworzone od najwyższej do najniższej liczby uzyskanych punktów. W przypadku gdy 
kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów decydującym kryterium będzie 
średnia ocen, następnie dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu 
studiów i następnie udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach 
studenckich i organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy 
maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi 
dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie, określonych w Regulaminie projektu 
kryteriów rekrutacji. Oryginały dokumentów (formularz zgłoszeniowy) należy dostarczyć do 
koordynatora do dwóch tygodni, od daty wznowienia zajęć dydaktycznych na Uczelni. Wszelkie 
kopie dokumentów dołączonych do formularza zgłoszeniowego (dotyczące dodatkowej działalności 
studenta) muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata do pro jektu na 
każdej stronie). 

W tytule maila proszę odpowiednio wpisać: tytuł szkolenia_imię i nazwisko_kierunek_zgłoszenie 
Akcelerator rozwoju 

Dokumenty przyjmowane będą drogą elektroniczną do 10.11.2020 r. (do godziny 13:00) 
maciej.zdanowicz@ujk.edu.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu +48 41 349 66 56 od wtorku do piątku w godz. 
10.00-13.00, 
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