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Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka 
projekt 

Warszawska Uczelnia Medyczna to uczelnia równych szans 
 

Program operacyjny POWR.00.00.00. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa POWR.03.00.00. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie POWR.03.05.00. Kompleksowe programy szkół wyższych 

 
 

Regulamin rekrutacji na szkolenia 

 

1. Warunki formalne zakwalifikowania Kandydata do uczestnictwa                   

w szkoleniu:  

a) Wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w Biurze ds. Osób         

z Niepełnosprawnościami, 

b) Aktualne zatrudnienie w Warszawskiej Uczelni Medycznej, 

c) Przynależność do jednej z grup pracowników planowanych do objęcia 
wsparciem (kadra dydaktyczna, pracownicy administracji, kadra 

zarządzająca Uczelni), 

d) Wypełnienie testu wiedzy, tzw. pre-testu. 

2. Warunki dodatkowe- premiujące: 

a) Dla kadry administracyjnej: Wykonywanie obowiązków związanych          

z obsługą studentów: + 1 pkt 

b) Dla kadry dydaktycznej: staż pracy w WUMED – 0-2 lat – 1 pkt, 2-5 lat 

– 2 pkt, powyżej 5 lat – 3 pkt. 

c) Punktacja w teście wiedzy, przy czym za uzyskanie 1 pkt kandydat 
otrzymuje 5 pkt rekrutacyjnych, za 2 pkt- 4 pkt rekrutacyjne, za 3 pkt- 

3 pkt rekrutacyjne, za 4 pkt – 2 pkt rekrutacyjne, za 5 pkt - 1 pkt 

rekrutacyjny, 

d) Przy uzyskaniu tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 

3.  Proces rekrutacji prowadzony jest zgodnie z harmonogramem realizacji 

projektu w oparciu o ustalone kryteria i limity miejsc wynikające                

z wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Za rekrutację odpowiada Komisja Rekrutacyjna, która dokona oceny 
formularzy zgłoszeniowych i sporządzi protokół z rekrutacji wraz z listą 
zakwalifikowanych osób.  

5.  Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:  
a) Wypełnienie i złożenie przez Kandydatów formularza zgłoszeniowego      

w terminie wskazanym w ogłoszeniu o szkoleniu, 

b) Wypełnienie testu wiedzy,  
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c) Weryfikację dokumentów przez Przewodniczącego Komisji 
Rekrutacyjnej, sporządzenie protokołu z rekrutacji wraz z listą 

zakwalifikowanych osób, 

d) Ostateczne zatwierdzenie listy przez Kierownika Projektu,  

e) Poinformowanie Kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału                

w projekcie,  

f) Zakwalifikowanie kandydatów do grupy szkoleniowej organizowanej       
w ustalonym terminie przekazywane będzie drogą mailową.  

6. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. 

7. W przypadku zgłoszenia się do udziału w szkoleniach większej niż 
zakładana liczby kandydatów oraz na wypadek rezygnacji                             
z uczestnictwa zakwalifikowanej do wsparcia osoby, utworzone zostaną 

listy rezerwowe lub w miarę potrzeb prowadzona zostanie rekrutacja 
uzupełniająca. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału                      
w szkoleniach, do udziału w projekcie skierowana będzie pierwsza osoba 

z listy rezerwowej. 

8. Uczestnik rezygnujący obowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji. 

9. Każdy uczestnik może skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia.  

10. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do potwierdzenia 

uczestnictwa w zajęciach własnoręcznym podpisem na liście obecności, 
oraz do potwierdzenia otrzymania materiałów dydaktycznych                             

i certyfikatu. 

11. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wypełnienia ankiety 

ewaluacyjnej dot. oceny jakości szkoleń.  

12. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wypełniania dwóch 

testów wiedzy: pierwszego przed rozpoczęciem zajęć, tzw. pre-testu, 

drugiego po ich zakończeniu, tzw. post-testu.  

13. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział                 

w szkoleniu.  

14. Skład Komisji Rekrutacyjnej: 

a) Prorektor ds. dydaktycznych, 
b) Konsultant dydaktyczny, 

c) Kierownik Projektu. 
15. Szczegółowy harmonogram szkoleń będzie publikowany                         

na stronie internetowej projektu. 

16. W przypadku niezakwalifikowania Kandydata do danego 
szkolenia, Kandydat może złożyć odwołanie do Rektora Uczelni                          

w terminie 3 dni od dnia uzyskania wiadomości o tym fakcie, licząc                 
od dnia następnego. 
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17. Odwołanie winno być złożone drogą poczty elektronicznej na 
adres: rektor@wumed.edu.pl. 

18. Rozpoznanie odwołania przez Rektora Uczelni oraz udzielenie 
odpowiedzi dokonywane będzie drogą poczty elektronicznej, w terminie 
3 dni od dnia wpływu odwołania, licząc od dnia następnego. 

19. Decyzja Rektora jest ostateczna. 
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