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Poznań, dnia 10 czerwca 2019 r. 

Zaproszenie dla pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 

do 
 udziału w konferencji AMEE 2019 oraz  
kursach towarzyszących konferencji pn. 

 „Essential Skills in Computer Enhanced Learning (ESCEL)” lub  
“Essential Skills in Simulation-based Healthcare Instructio” 

 
Nabór realizowany jest w ramach projektu ,,Kształcenie, kompetencje, komunikacja i 
konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu’’ - realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy o dofinansowywanie POWR.03.05.00-00-
Z084/17-00  
 
Konferencja AMEE 2019 oraz udział w towarzyszących konferencji kursach pn. „Essential Skills in 
Computer Enhanced Learning (ESCEL)” oraz  “Essential Skills in Simulation-based Healthcare 
Instructio”, odbędą  się w dniach  24.08.2019 – 28.08.2019 r. w Wiedniu 

 
Szczegółowe informacje na temat konferencji i kursów dostępne są na stronie internetowej 

https://amee2019.com/ 

1. Nabór: 

1.1 W ramach prowadzonego naboru przewidziano zakwalifikowanie 4 pracowników 

dydaktycznych UMP do udziału w konferencji i towarzyszącym konferencji kursom. 

1.2. Uczestnik w ramach udziału w konferencji otrzyma dofinansowanie na : opłatę za udział 

w konferencji, opłatę za udział w jednym z ww. kursów, opłatę za nocleg, opłaty związane z 

przelotem i dietę.  

2. Uczestnicy: 

1.1 W rekrutacji mogą wziąć udział pracownicy naukowo- dydaktyczni i dydaktyczni 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, którzy prowadzą 

zajęcia ze studentami.  

1.2 W celu zgłoszenia się należy wypełnić załączony: 

1.2.1 Formularz osobowy uczestnika projektu,  

1.2.2 Formularz zgłoszeniowy, 
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1.2.3 Oświadczenie 

Dokumenty należy uzupełnić, podpisać i przesłać skan na adres nkuzniak@ump.edu.pl 

oraz papierową wersję dostarczyć do Biura Projektu ul. Fredry 10, Dział Nauki, Innowacji 

i Zarządzania Projektami p. 143 najpóźniej do dnia 17.06.2019 r. g. 15:00. 

1.3 Ilość osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w tej edycji szkolenia – 4 osoby 

a) 2 osoby na udział w konferencji AMEE + udział w kursie   „Essential Skills in Computer 

Enhanced Learning (ESCEL)”; 

b) 2 osoby na udział w konferencji AMEE + udział w kursie   “Essential Skills in 

Simulation-based Healthcare Instructio” 

2. Rekrutacja: 

2.1 Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów: 

2.1.1 Kryteria podstawowe  

a) Kandydat/-ka jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym lub dydaktycznym 

zatrudnionym na UMP; 

b) Kandydat/-ka posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej 

B2; 

c) Kandydat/-ka zobowiązuje się do wykorzystania zdobytej wiedzy podczas 

realizowanych zajęć dydaktycznych podczas co najmniej jednego semestru 

pracy ze studentami; 

 

2.2.2 Kryteria dodatkowe – punktowane 

a) Kandydat/-ka posiada znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym 

niż B2 tj. C1 – 5 pkt. 

b) Kandydat/-ka wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów 

badawczych z zakresu edukacji medycznej – 0-10 pkt. 

c) Kandydat/-ka wykaże zaangażowanie w pracę organów kolegialnych UMP i 

innych komisji działających na rzecz zapewnienia jakości kształcenia np. 

UZZJK/komisje programowe – 0-10 pkt. 

d) Uzasadnienie dla udziału w szkoleniu w kontekście wykorzystania zdobytych 
kwalifikacji w podnoszeniu jakości kształcenia na UMP -0-10pkt 

 

2.3 Kandydat/-ka zgłaszając się do udziału w konferencji i kursie wskazuje w Formularzu 

Zgłoszeniowym jeden temat kursu 

2.4 W przypadku uzyskania równoważnej liczby punktów, o kwalifikacji do udziału w szkoleniu  

decyduje Komisja Rekrutacyjna. 
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2.5 Po zakończeniu rekrutacji zostanie sporządzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa 

uczestników chętnych do udziału w szkoleniu.  

Lista podstawowa obejmować będzie 4 osób, których  wnioski uzyskają najwyższą ocenę. 

2.6 Osoba zakwalifikowana od udziału w konferencji i kursie nie ma możliwości rezygnacji z 

udziału w wydarzeniu, z wyjątkiem sytuacji losowych. Miejsce osoby, która zrezygnowała z 

udziału w szkoleniu zajmuje osoba z listy rezerwowej, na podstawie wyniku rekrutacji, o ile 

możliwa będzie zamiana danych osoby zarejestrowanej do udziału w konferencji i na kurs. 

2.7 Beneficjent zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji zapisu wybranych kandydatów 

do udziału w konferencji we wskazanym terminie i przeniesienie rejestracji Kandydatów 

na kolejną edycję konferencji w przypadku gdy: 

a) limit miejsc na szkolenie określony przez Organizatora zostanie wyczerpany, 

b) Organizator odwoła realizację szkolenia, 

c) ze względów proceduralnych wydłużony zostanie okres rekrutacji na konferencję, co 

uniemożliwi rejestrację i dokonanie płatności w określonym terminie. 

 

3. Realizacja: 

3.1 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się do 

pokrycia kosztów udziału w konferencji i kursie zgodnie z budżetem projektu i założonymi 

stawkami dotyczącymi kosztów przejazdu, noclegu i diety. Koszty poza określonymi w 

budżecie projektu limitami uczestnik konferencji i kursu ponosi z własnych środków.  

  

4. Termin rekrutacji: do 17.06.2019 r. do g. 15:00 

 

 

5. Dokumentację należy złożyć w Biurze Projektu –  Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania 

Projektami,  ul. Fredry 10, p.143. Kierownik Projektu Natalia Kuźniak, n.kuzniak@ump.edu.pl, 

tel. 61 854 60 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


