Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów Szkoły Wyższej
im. Pawła Włodkowica w Płocku w projekcie pn.: „Dydaktyka
programowania i algorytmiki” współfinansowanym przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie
wyższym.
§1
1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1) Projekt – projekt pn.: „Dydaktyka programowania i algorytmiki”.
2) Uczestnik Projektu –

student/ka studiów I-stopnia na kierunku

Pedagogika i Informatyka lub innych kierunków w Szkole Wyższej
im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPW), który/a po spełnieniu
wymogów

określonych

w

Regulaminie

rekrutacji

został/a

zakwalifikowany/a do uczestnictwa w Projekcie.
3) Biuro Projektu – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
(SWPW), Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock, Bud A, pok. 107.
§2
Informacje ogólne:
1. Niniejszy

regulamin

określa

zasady

rekrutacji

do

Projektu

pn.: „Dydaktyka programowania i algorytmiki” realizowanego przez
Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.
2. Projekt realizowany jest w okresie: 02.09.2019 r. – 31.07.2021 r.
3. Celem

Projektu

jest

przygotowanie,

opracowanie,

przetestowanie

i wdrożenie na platformie PolskiMOOC kursu z zakresu zarządzania
projektami w formie e-learnigu/MOOC.
§3
1.

Przewidzianą

w

projekcie

formą

wsparcia

jest

bezpłatny

e-learningowy dostępny na platformie Navoica.pl.
2. Informacje dotyczące kursu:
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kurs

1) Liczba godzin: 24 godziny.
2) Planowany termin: kurs realizowany będzie w okresie IV kwartał 2020
r. - I kwartał 2021 r. Termin może ulec zmianie. Informacja o
ostatecznym

terminie

zostanie

opublikowana

na

stronie

https://www.wlodkowic.pl/dydaktyka-programowania-ialgorytmiki.html oraz na Facebooku uczelni.
3) Kurs będzie składał się z dwóch integralnych części:
a) część

I

-

nabywanie

wiedzy

i

umiejętności

z

dziedziny

algorytmiki;
b) część II - projektowanie i implementacja w języku formalnym
przykładowych zadań programistycznych (Scratch).
4) Głównym

efektem

realizacji

kursu

jest

nabycie

umiejętności

wykorzystania wiedzy algorytmicznej oraz narzędzi informatycznych
programowania wizualnego Scratch w edukacji informatycznej.
5) Forma weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności: test wiedzy.
6) Kurs będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością zgodnie z założeniami standardu WCAG 2.0
7) Po pozytywnie zakończonym kursie uczestnicy otrzymają certyfikaty.
8) Aby wziąć udział w kursie uczestnicy muszą posiadać komputer z
systemem Windows, Mac OSX lub Linux z dostępem do Internetu.
Konieczna jest podstawowa znajomość obsługi komputera i Internetu.
9) Niezbędne do realizacji ćwiczeń jest:
a) posiadanie konta Google,
b) założenie konta w serwisie Scratch,
c) zainstalowanie aplikacji Scratch 2.0.
§4
Uczestnicy Projektu: minimum 115 studentów/ek studiów I-stopnia na
kierunku Pedagogika lub Informatyka oraz innych kierunków Szkoły
Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (planowana proporcja płci: 75
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kobiet, 40 mężczyzn) w wieku 20-30 lat, którzy na etapie edukacji
szczebla podstawowego i średniego nie uzyskali podstaw umiejętności
algorytmicznych i programistycznych.
§5
Proces rekrutacji:
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z

niepełnosprawnościami

oraz

zasady

równości

szans

kobiet

i mężczyzn.
2. Planowany termin rekrutacji: 18.11.2020 r. - 30.11.2020 r.
Termin może ulec zmianie.
Informacja o ostatecznym terminie zostanie opublikowana na stronie:
https://www.wlodkowic.pl/dydaktyka-programowania-ialgorytmiki.html oraz na Facebooku uczelni.
3. Za rekrutację odpowiedzialni są pracownicy Studium Kształcenia na
Odległość (SKO).
Godziny pracy SKO: Poniedziałek - Piątek w godz. 8.00 - 14.00
09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pok. 16
tel. +48 24 366 42 25, e-mail: sko@wlodkowic.pl
4. Kryteria rekrutacji:
1) Udział w kursie ma charakter ponadprogramowy i dobrowolny.
2) W kursie mogą wziąć udział studenci których profil został opisany
w § 4.
3) W pierwszej kolejności rozpatrywane będą formularze studentów
kształcących

się

na

kierunku

Pedagogika

lub

Informatyka.

W przypadku nieosiągnięcia zakładanej liczby grupy docelowej pod
uwagę

brane

będą formularze

złożone

przez

studentów

kierunków.
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innych

4) W trakcie rekrutacji będzie kontrolowane spełnienie wymogu stosunku
kobiet do mężczyzn uczestniczących w kursie: minimum 75 kobiet i 40
mężczyzn.
5) W przypadku zgłoszenia się do Projektu większej liczby chętnych niż
zakładana/możliwa do objęcia wsparciem, w pierwszej kolejności do
udziału w kursie zakwalifikowani zostaną studenci, którzy uzyskają
największą liczbę punktów za spełnienie kryteriów premiowanych:
a)

brak pracy (na podstawie deklaracji studenta w formularzu
zgłoszeniowym): + 15 pkt,

b) niski dochód na osobę (na podstawie złożonego wniosku o
stypendium): + 10 pkt,
c)

średnia ocena ze studiów pow. 4,5 (na podstawie danych z
systemu informatycznego Dziekanatu): + 5 pkt.

5.

Dokumentacja rekrutacyjna, składa się z:
a) formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją,
b) oświadczenia uczestnika Projektu.

6.

W/w dokumenty dostępne są w biurze Studium Kształcenia na
Odległość, na stronie internetowej:
https://www.wlodkowic.pl/dydaktyka-programowania-i-algorytmiki.html
oraz

zostaną

przesłane

studentom

za

pośrednictwem

serwisu

https://dziekanat.wlodkowic.pl.
7.

Zainteresowani

udziałem

w

kursie

studenci

mają

obowiązek

wypełnienia i podpisania dokumentów o których mowa w ust. 6 oraz ich
dostarczenia/odesłania wersji papierowej na adres:
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
Studium Kształcenia na Odległość
dot. kursu pn.: Dydaktyka programowania i algorytmiki”
w terminie do dnia zakończenia rekrutacji (liczy się data wpływu
dokumentów do Uczelni).
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8. Uczelnia

planuje

dodatkowo

umożliwienie

złożenia

dokumentów

rekrutacyjnych poprzez ich wypełnienie i przeslanie w formie on-line za
pośrednictwem

platformy

https://www.navoica.pl/.

O

możliwości

złożenia dokumentów w formie on-line Uczelnie poinformuje studentów
za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie www projektu
oraz serwisu https://dziekanat.wlodkowic.pl.
9. W przypadku uchybień formalnych student może zostać poproszony
drogą mailową lub telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków
w dokumentacji rekrutacyjnej. W przypadku nieuzupełnienia braków
w dokumentacji w ciągu 3 dni, nastąpi skreślenie z listy uczestników
Projektu. Student może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do
złożonych przez siebie dokumentów.
10.

Po

zakończonej

rekrutacji

studenci

zostaną

poinformowani

e-

mailowo lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się na kurs lub na listę
rezerwową.
§6
Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy

Projektu

zobowiązani

są

w

formularzu

podać

dane

niezbędne do wypełnienia kwestionariusza SL 2014.
2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach Projektu.
3. Uczestnicy Projektu wyrażając zgodę na udział w projekcie mają
obowiązek uczestniczyć w kursie, w tym w szczególności mają
obowiązek:
a) terminowego wypełniania wymaganych dokumentów związanych z
realizacją kursu np. ankiet ewaluacyjnych,
b) regularnego i aktywnego uczestnictwa w kursie,
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c) udzielania

wszelkich

projekcie,

w

tym

informacji
z

związanych

nabywaniem

z

uczestnictwem

kompetencji

–

w

podmiotom

uprawnionym do kontroli i ewaluacji projektu,
d) przekazywania
dokumentów

do

Studium

niezbędnych

Kształcenia

do

na

Odległość

monitorowania

i

wszelkich

dokumentowania

realizacji Projektu, wynikających z uczestnictwa w kursie.
4. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z udziału w Projekcie uczestnika
Projektu

na

jego

miejsce

zostaną

zrekrutowane

kolejno

osoby

znajdujące się na liście rezerwowej lub zostanie ogłoszony dodatkowy
nabór, o ile stopień realizacji kursu pozwoli na osiągnięcie przez
nowego uczestnika zakładanych rezultatów Projektu.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie wymagana jest pisemna
informacja z podaniem powodu rezygnacji złożona do Studium
Kształcenia na Odległość przez uczestnika Projektu rezygnującego z
udziału w Projekcie.
6. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia do 31.12.2020 r., i
może
o

ulec

zmianie

dofinansowanie

w

sytuacji

Projektu,

konieczności

zmiany

zmiany

dokumentów

wniosku

strategicznych,

programowych lub Wytycznych programowych i innych dot. wyboru
i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, sytuacji niezależnych od Szkoły
Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku mających wpływ na realizację
projektu.
7. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy
przekazać Koordynatorowi Projektu do biura Projektu.
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