OGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projektu
„Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej
Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie”
(POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17)
Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.4 Zarządzanie w
instytucjach szkolnictwa wyższego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020

Biuro PROJEKTU ogłasza rozpoczęcie z dniem 12.02.2018 r. rekrutacji kandydatów na uczestników
szkoleń w ramach Projektu „Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Wydziału
Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie”.
Termin rekrutacji: początek 12.02.2018 od godziny 9:00 – zakończenie 05.03.2018 do godziny 12:00
Okres realizacji Projektu: 05.02.2018 – 31.01.2020
Miejsce wszystkich szkoleń: sale Wydziału Budownictwa i Architektury.
Wszystkie wyżej wymienione szkolenia skierowane są do pracowników dydaktycznych Wydziału,
którzy spełniają kryteria kwalifikowalności uczestników obowiązujące w projektach POWER 2014 2020, Oś III, dz. 3.4, tj.:
a)
posiadają stopień doktora lub odbywają studia III stopnia na Wydziale Budownictwa i
Architektury ZUT w Szczecinie,
b)

na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie nie ukończyli 35 roku życia.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane są do złożenia Formularza Zgłoszeniowego
wraz z wymaganymi załącznikami. Do wymaganych załączników należy:
•
Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
•
Oświadczenie Uczestniczki / Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
•
Zaświadczenie o zatrudnieniu;
•
Dokument potwierdzający stopień naukowy dr lub zaświadczenie z dziekanatu o odbywaniu
studiów III stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT.
Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny w Biurze Projektu (p.331, budynek WBiA, Al.
Piastów 50, Szczecin) oraz na stronie internetowej:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI (link do dokumentu)
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdeoiz@zut.edu.pl (skan
podpisanego dokumentu) a następnie złożyć wraz z załącznikami w Biurze Projektu p. 331 ZDEOiZ na
Wydziale Budownictwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00. Z formularzem
zgłoszeniowym należy dostarczyć do wglądu dowód osobisty.
Szczegóły rekrutacji zawiera regulamin Projektu: REGULAMIN PROJEKTU (link do dokumentu)
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich nauczycieli spełniających kryteria uczestnictwa w
Projekcie.
W razie pytań dotyczących organizacji szkoleń proszę się kontaktować z biurem Projektu
reprezentowanym przez Aleksandrę Barczyk (Aleksandra.Barczyk@zut.edu.pl) lub z kierownikiem
Projektu Krystyną Araszkiewicz (Krystyna.Araszkiewicz@zut.edu.pl; tel. 664135312).
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