
 
 

 
Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00 

 

Poznań, dnia 11 marca 2019 r. 

Zaproszenie do udziału w szkoleniu e-learningowym  
 Essential Skills in Medical Education 

dla pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji 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,  

ogłasza rekrutację na udział w szkoleniu Essential Skills in Medical Education, które odbędzie się w 

dniach 08.04.2019 r. – 28.06.2019 r.  

 Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie internetowej 

https://amee.org/courses/amee-esme-online-courses/esme-online 

 

1. Uczestnicy: 

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

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

1.2 W celu zgłoszenia się należy wypełnić załączony FORMULARZ OSOBOWY UCZESTNIKA 

PROJEKTU, oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, podpisać je i wysłać na adres 

nestor@ump.edu.pl  

1.3 Ilość osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w tej edycji szkolenia – 5 osób   

2. Rekrutacja: 

2.1 Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów:  

a) Nagroda dydaktyczna UMP – 5 pkt. 

b) Zaangażowanie w pracę organów kolegialnych UMP i innych komisji działających na 

rzecz zapewnienia jakości kształcenia np. UZZJK/komisje programowe - 0-10 pkt 

c) Uzasadnienie dla udziału w szkoleniu w kontekście wykorzystania zdobytych 

kwalifikacji w podnoszeniu jakości kształcenia na UMP -0-10pkt 

d) Opinia Komisji Rekrutacyjnej – 0-10 pkt. 
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2.2 W przypadku uzyskania równoważnej liczby punktów, o kwalifikacji do udziału w 

szkoleniu  decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

2.3 Po zakończeniu rekrutacji zostanie sporządzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa 

uczestników chętnych do udziału w szkoleniu.  

Lista podstawowa obejmować będzie 5 osób, których  wnioski uzyskają najwyższą ocenę. 

2.4 Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zobowiązane będą do podpisania przed 

otrzymaniem wsparcia Oświadczenia uczestnika projektu zgodnie z umową o 

dofinansowanie projektu. Odmowa podpisania oświadczenia równoznaczne jest z 

rezygnacją z wyjazdu. 

2.5 Osoba zakwalifikowana od udziału w szkoleniu nie ma możliwości rezygnacji z udziału w 

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

szkoleniu zajmuje osoba z listy rezerwowej, na podstawie wyniku rekrutacji. 

2.6 Beneficjent zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji zapisu wybranych kandydatów 

do udziału w szkoleniu we wskazanym terminie i przeniesienie rejestracji Kandydatów na 

kolejną edycję szkolenia 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 szkolenie, 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 szkoleniu.  

 

4. Termin rekrutacji: do 18.03.2019 r. do g. 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


