Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW” 2019/2020 – ogłoszenie o rekrutacji

Od roku akad. 2019/2020, w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW”, Politechnika Warszawska prowadzi indywidualną opiekę
tutorską nad laureatami olimpiad przedmiotowych i in. o zasięgu krajowym i międzynarodowym, którzy zdecydowali się podjąć
studia I stopnia w PW. Celem głównym projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów poprzez
realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W związku z powyższym Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych zaprasza nauczycieli akademickich
do udziału w projekcie „Szkoła Orłów na PW”.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych (w szczególności
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), zatrudniony w Politechnice
Warszawskiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, posiadający doświadczenie w kształceniu studentów z wykorzystaniem
metody tutoringu.

W roku akad. 2019/2020, spośród otrzymanych ofert, wybranych zostanie maksymalnie 4.

Do głównych zadań tutora należeć będzie:
1.

Indywidualna opieka nad studentem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, spełniającym wymagania
uczestnika projektu „Szkoła Orłów na PW”.

2.

Opieka tutora trwać będzie od listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w wymiarze maksymalnie do 60 godzin w
roku akademickim 2019/2020 (tj. maks. 30 h w semestrze).

3.

Realizacja zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w
Zaproszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o
charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła orłów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tutor zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.

W przypadku zainteresowania udziałem w realizacji indywidualnych cykli tutorskich dla laureatów olimpiad przedmiotowych i
in., prosimy o złożenie formularza ofertowego poprzez wypełnienie i złożenie w Dziekanacie Wydziału MiNI papierowej wersji
podpisanego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10. 2019 r., godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać indywidualnie.

Ocena ofert nastąpi na podstawie informacji i danych zawartych w formularzu ofertowym, złożonym w odpowiedzi na zaproszenie do
składania ofert (Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji w roku akad. 2019/2020). O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną
powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu ofertowym.
Nadzór nad rekrutacją i realizacją cykli tutorskich dla studentów w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW” sprawują Kierownicy w
jednostkach współrealizujących projekt. Osobą odpowiedzialną za rekrutację na Wydziale MiNI jest dr hab.Bogusława Karpińska
(B.Karpinska@mini.pw.edu.pl), tel. 234- 7261.

Projekt „Szkoła Orłów na PW”, realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza

1

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w
szkolnictwie wyższym. Koordynatorem Projektu w PW jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Dział
Wsparcia Edukacji (agnieszka.plocharska@pw.edu.pl).
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia
o rekrutacji w roku akademickim 2019/2020

Realizacja indywidualnych cykli tutorskich dla studentów w ramach projektu „Szkoła Orłów
na PW”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym
pt. „Szkoła Orłów” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz ofertowy
Zgłaszam zainteresowanie realizacją indywidualnych cykli tutorskich dla studentów wyłonionych
w procesie rekrutacji zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie pt. „Szkoła Orłów
na PW”.

Dane osoby składającej ofertę
Imię/imiona
Nazwisko
Zatrudniony w
Jednostka organizacyjna

Politechnika Warszawska
Wydział PW
Instytut/Zakład/Katedra

Stopień naukowy/tytuł
naukowy
Stanowisko
Dane do kontaktu
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

w domenie @pw.edu.pl

1. Posiadam doświadczenie w kształceniu studentów z wykorzystaniem metody tutoringu:
doświadczenie co najmniej 2 lata
doświadczenie powyżej 3 lat do 5 lat
doświadczenie powyżej 5 lat do 8 lat
doświadczenie powyżej 8 lat
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia
o rekrutacji w roku akademickim 2019/2020

Proszę opisać swoje doświadczenie (nazwa instytucji, zadania):
Okres (od-do)

Nazwa instytucji

Opis doświadczenia

2. Posiadam doświadczenie w kształceniu studentów lub w tworzeniu programów kształcenia
z wykorzystaniem innych nowoczesnych metod dydaktycznych:
doświadczenie co najmniej 2 lata
doświadczenie powyżej 3 lat do 5 lat
doświadczenie powyżej 5 lat do 8 lat
doświadczenie powyżej 8 lat

Proszę opisać swoje doświadczenie (nazwa instytucji, zadania):
Okres (od-do)

Nazwa instytucji

Opis doświadczenia

……………………………………………..
(data, czytelny podpis: imię i nazwisko)
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia
o rekrutacji w roku akademickim 2019/2020

Obowiązek informacyjny:
Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja
2016 r.) - „RODO”. Administratorem jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1,
00-661 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym:
iod@pw.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją i uczestnictwem
w projekcie pt. „Szkoła Orłów na PW”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego o
charakterze
koncepcyjnym
pt. „Szkoła Orłów” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi Pani/Pana udział w projekcie.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy którym Politechnika Warszawska zleca
wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane zostaną
usunięte po okresie dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji
Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego
Projektu.
W przypadku wyrażenia zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

……………………………………………..
(data, czytelny podpis: imię i nazwisko)
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