
                                                                 
Projekt „Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim” 

Zadania 12. Komponent 7. –  Uniwersytet promotorem jakości i innowacji w edukacji przedmiotów ścisłych – 
podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej 

 

REGULAMIN 
PILOTAŻU EKSPERYMENTALNEGO PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

„HEURYSTYCZNE NAUCZANIE MATEMATYKI I FIZYKI” 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Pilotaż eksperymentalnego programu studiów podyplomowych „Heurystyczne nauczanie 

matematyki i fizyki” (zwany dalej: pilotażem) jest częścią projektu finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego "Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia 

w Uniwersytecie Gdańskim" – Zadania 12. Komponent 7. –  „Uniwersytet promotorem jakości i 

innowacji w edukacji przedmiotów ścisłych – podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry 

akademickiej” (zwanego dalej: projektem).  

2.  Celem tego działania jest wypracowanie w UG innowacyjnej metody tworzenia programu 

studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedmiotów ścisłych, a w szczególności konkretnego 

programu studiów podyplomowych dla nauczycieli matematyki i fizyki wzbogacającego ofertę 

dydaktyczną uczelni w latach przyszłych. 

3. Zgodnie z ogólnym regulaminem projektu "Program wdrożenia nowoczesnych elementów 

kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim" osobą odpowiedzialną za pilotaż jest Kierownik Studiów 

powołany przez Koordynatora Projektu – Prorektor ds. Kształcenia UG, a bezpośredni nadzór nad 

nim/nią i wszystkimi osobami zatrudnionymi przy  realizacji pilotażu sprawuje Kierownik Zadania 12. 

Szczegółowy zakres obowiązków Kierownika Studiów jako koordynatora pilotażu i jednocześnie 

osoby odpowiedzialnej za wypracowanie dobrych praktyk tworzenia programów studiów 

podyplomowych nauczania przedmiotów ścisłych określa umowa przyznania dodatkowego 

wynagrodzenia. 

II.  REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PILOTAŻU 

1.  W pilotażu mogą brać udział nauczyciele matematyki lub nauczyciele fizyki, czynni zawodowo, 

legitymujący się wyższym wykształceniem zawodowym lub magisterskim. 

2.  W ramach pilotażu w roku akademickim 2009 / 2010 zrealizowanych zostanie 210 godzin zajęć 

dydaktycznych, których terminy będą podane na stronie  http://www.ug.edu.pl/pl/kapitalludzki/ w 

komunikacie dotyczącym rekrutacji. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w 

harmonogramie zajęć. O każdej zmianie uczestnicy będą na bieżąco informowani. 

 

http://www.ug.edu.pl/pl/kapitalludzki/


                                                                 
 

 

3. Informacja o pilotażu i rekrutacji  zostanie upubliczniona na stronie  

http://www.ug.edu.pl/pl/kapitalludzki/ oraz w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a o przyjęciu do 

udziału w programie nie będzie decydować płeć.  

4.  Przy rekrutacji do udziału w pilotażu wymagane są następujące dokumenty: list motywacyjny do 

150 słów; zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole (załącznik nr 1); kserokopia dyplomu ukończenia 

studiów wyższych z potwierdzeniem zgodności z oryginałem (ewentualnie zaświadczenie z uczelni 

o ukończeniu studiów wyższych i uzyskaniu tytułu licencjata lub magistra). 

5.  W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w pilotażu powinny: 

a)  przesłać pocztą ww. dokumenty na adres wskazany w komunikacie dotyczącym rekrutacji ; 

b) dokonać drogą elektroniczną – na adres wskazany w komunikacie dotyczącym rekrutacji –  

imiennego zgłoszenia wraz z podaniem daty wysłania wymaganych dokumentów.   

6. Rekrutację do udziału w projekcie przeprowadza powołana przez Kierownika Zadania 12. 

komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi Kierownik Studiów.   

7. Kierownik Studiów w ciągu dwóch dni od zakończenia rekrutacji przedkłada Kierownikowi 

Zadania 12. imienną listę kandydatów do udziału w projekcie. Ostateczną decyzję o przyjęciu 

uczestników podejmuje Kierownik Zadania 12.  

III.  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PILOTAŻU 

1.  Uczestnik pilotażu ma prawo, a jednocześnie zobowiązany jest do aktywnego kształtowania 

programu studiów podyplomowych „Heurystyczne nauczanie matematyki i fizyki”, zwłaszcza treści, 

metod i form prowadzenia zajęć zarówno podczas pilotażu, jak też ostatecznego programu 

przyszłych edycji. 

2.  W szczególności uczestnik ma prawo: 

- do przedstawiania swoich pomysłów czy osiągnięć w  takim nauczaniu matematyki lub fizyki, 

które może zwiększyć zainteresowanie uczniów tymi dyscyplinami wiedzy, może wyzwolić i 

rozwijać uczniowską twórczość, może zmotywować uczniów do rozwiązywania problemów w 

obszarze tych dziedzin wiedzy itp.; 

- do doradzania wykładowcom, jak najefektywniej odpowiedzieć na potrzeby uczniów i nauczycieli 

w zmieniających się okolicznościach funkcjonowania szkoły; 

- do poprowadzenia wybranych zajęć z pozostałymi uczestnikami pilotażu. 

3. Uczestnik pilotażu zobowiązany jest do wypełnienia ankiety PEFS oraz deklaracji udziału w 

projekcie, a także do udziału w ewaluacji eksperymentalnego programu studiów. 

http://www.ug.edu.pl/pl/kapitalludzki/


                                                                 
 

 

 

4.  Każdy pełnoprawny uczestnik  pilotażu otrzyma nieodpłatnie materiały dydaktyczne pomocne w 

doskonaleniu własnego warsztatu pracy. W trakcie zjazdów zapewniony będzie catering. 

5. Na zakończenie uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat udziału w pilotażu eksperymentalnego 

programu studiów podyplomowych „Heurystyczne nauczanie matematyki i fizyki” realizowanego w 

ramach innowacyjnego projektu akademickiego "Program wdrożenia nowoczesnych elementów 

kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim" – Zadania 12. Komponent 7. –  Uniwersytet promotorem 

jakości i innowacji w edukacji przedmiotów ścisłych – podnoszenie kompetencji dydaktycznych 

kadry akademickiej. Dokument ten nie jest świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. 

6. Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającym udział w pilotażu jest aktywne uczestnictwo 

w realizowanym projekcie, wyrażające się: 

-  obecnością na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych potwierdzoną pisemnym podpisem na 

datowanych listach obecności, a w przypadku większej nieobecności, pisemnym lub 

multimedialnym sprawozdaniem z opracowanych w zespołach - adekwatnie do tematyki zajęć - 

zagadnień / materiałów doskonalących własny warsztat pracy; 

- udziałem w ewaluacji pilotażu. 

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.09 i obowiązuje w całym okresie realizacji 

pilotażu. 

2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu, w Biurze Zadania oraz na stronie 

http://www.ug.edu.pl/pl/kapitalludzki/?id_cat=16  

                                                                                              Regulamin zatwierdził  

Dr Adam JAGIEŁŁO- RUSIŁOWSKI 

                                                                                                    Kierownik Zadania 12. 

 

 

 

 

 

http://www.ug.edu.pl/pl/kapitalludzki/?id_cat=16


   
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

 

      .................................................................                                                                                                              .................................................................                                                    

                         / PIECZĄTKA SZKOŁY  /                                                                                                                                                                                     / MIEJSCOWOŚĆ, DATA / 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 
 

Zaświadcza się, że Pani / Pan*     ……………………………………………………………………………………………… 

 

a)  jest zatrudniona/y na stanowisku nauczyciela  …………………………………..…………………………………                                      

                                                                                                                               / nazwa nauczanego przedmiotu /                                              

 

w   …………………………………………………………………………………………..   

         / szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, inny typ szkoły /                                              

 
……………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………….. 

                                                                        / pełna nazwa i adres miejsca zatrudnienia / 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b)  posiada kwalifikacje do nauczania  …………………………………………………………………………….……….. 

                                                                                                                          /nazwa  przedmiotu/                                              

                  

                                                                                                                                               

                                                                                                                                       ……………………………………………. 

                                                                                                                                                              / PIECZĄTKA I PODPIS DYREKTORA /                                        

 

 

 

 

 
 *)  niepotrzebne skreślić 


