
 

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników projektu 

pn. „Zintegrowany program Collegium Mazovia” nr umowy o dofinansowanie 

POWR.03.05.00-00-Z048/17-00 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa informuje o rozpoczęciu rekrutacji kadry dydaktycznej 

(uczestników projektu) pn. „Zintegrowany program Collegium Mazovia”. 

Rekrutacja trwa od dnia 3.02.2020 do dnia 2.03.2020 roku lub do wyczerpania miejsc. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie pracownicy kadry dydaktycznej, proszeni są o kontakt, 

w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania dokumentów rekrutacyjnych. 

Kandydaci mogą się zgłaszać do Biura Projektu  w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej  

pokój nr A1-024, w godzinach 8.00-15.30, pod numerem telefonu 25 633 30 32 wew. 44, 41, 22. 

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i 

jednakowymi dla wszystkich potencjalnych Uczestników/Uczestniczek Projektu, z zachowaniem 

równych szans kobiet i mężczyzn, równego dostępu mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich oraz 

osób niepełnosprawnych. 

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa i ogłaszanymi 

edycjami. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.mazovia.edu.pl/zintegrowany-program-

collegium-mazovia/dokumenty-projektowe/ 

Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w Collegium Mazovia 

spełniający łącznie obligatoryjne kryteria formalne i premiujące kryteria rekrutacyjne, weryfikowane 

na podstawie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami i 

zaświadczeniami. 

Obligatoryjne kryteria formalne: 

1) spełnienie kryteriów grupy docelowej, określonych w § 5 ust. 12 pkt 5; 

2) przedłożenie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego. 

Premiujące kryteria rekrutacyjne: 

1) płeć – kobieta 3 punkty podczas rekrutacji; 

2) praca na szczególnie obleganym wydziale – 3 punkty podczas rekrutacji; 

3) niepełnosprawność Kandydata, potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności – 4 punkty 

podczas rekrutacji. 

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  

 

http://www.mazovia.edu.pl/zintegrowany-program-collegium-mazovia/dokumenty-projektowe/
http://www.mazovia.edu.pl/zintegrowany-program-collegium-mazovia/dokumenty-projektowe/
http://www.mazovia.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/Regulamin_rekrutacji_oraz_uczestnictwa_w_projekcie.pdf


 

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia w ramach Osi 
priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe 
programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Collegium Mazovia 
Innowacyjna Szkoła Wyższa  przystępuje do realizacji zadania, którego celem jest potrzeba 
rozbudowania programów kształcenia o moduły e-learningowe. Zgodnie z założeniem Projektu 
programy kształcenia na wybranych kierunkach studiów zostaną wzbogacone o moduły e-
learningowe (16h) obejmujące tematy wykraczające poza program zajęć.  

Wyłoniony wykonawca  realizacji zadania firma Plocman Sp. z o.o. zajmie się wyszkoleniem kadry 
dydaktycznej, opracowaniem, wykonaniem oraz adaptacją na platformie e-learningowej 16 kursów e-
learningowych, stanowiących wzbogacenie programów kształcenia o 16 godzin kursu.   

Po zakończonym szkoleniu zadaniem kadry dydaktycznej będzie opracowanie merytoryczne treści  
modułów dla następujących kierunków i przedmiotów: 

 Pielęgniarstwo I st. 5 modułów:  
- Język obcy - I,II rok  
- Badania fizykalne - II rok,  
- Choroby wewnętrzne - II rok, 
- Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne - II rok. 

 Finanse i Rachunkowość I st. 7 modułów: 
- Język obcy - I,II,III rok, 
- Prawo pracy I rok,  
- Ekonometria II rok,  
- Statystyka I rok 
- Rachunkowość finansowa II rok 

 Ekonomia II st. 4 moduły:  
- Język obcy I,II rok,  
- Ekonomia menedżerska – II rok 
- Instytucje Unii Europejskiej – II rok 

Po opracowaniu merytorycznych treści dla omawianych przedmiotów zostaną one adaptowane 
do formuły e-learningowej.  

Wynagrodzenie przewidziane za prace metodyczne związane z przygotowaniem i dostosowaniem 
programów zajęć do e-learningu to 1920 zł brutto z kosztami pracodawcy. Dodatkowo 
gwarantujemy w ramach projektu cykl szkoleń związanych tematycznie z zagadnieniem: 

1. Szkolenie z prowadzenia zajęć metodą e-learning 30h lekcyjnych (45 min) na grupę (1 grupa 
12 UP) 

2. Szkolenie grupowe dla kadry dydaktycznej - Metodologia przygotowania kontentu 
merytorycznego do e-learningu - 12 os (1 gr) x 10h lekcyjnych (45 min) 

3. Szkolenie indywidualne dla kadry dydaktycznej - Metodologia przygotowania kontentu 
merytorycznego do e-learningu - 12 os x 5h lekcyjnych (45 min) 



 

4. Szkolenie dla kadry dydaktycznej pt. „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne” 12 os x 30h 
lekcyjnych (45 min) 

5. Szkolenie dla kadry dydaktycznej pt. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy 
dydaktycznej” 12 os x 30h lekcyjnych (45 min) 

Serdecznie zapraszamy kadrę dydaktyczną do pracy przy tworzeniu kursów e-learningowych. 

 


