
 
 

 

Szanowni Państwo! 

 

zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu: „Dolnośląscy liderzy 

Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry 

dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu” nr 

POWR.03.05.00-00-Z085/17/00. 

 

Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, 

kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

 

Dla kadry administracyjnej i kierowniczej zaplanowane są działania w ramach zadania nr 9 tj.: Organizacja 

kursów podnoszących kompetencje zarządcze kadry administracyjnej i kierowniczej. 

 
 
Zgodnie z Regulaminem: 

 

- kadra kierownicza to osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące w skład 

organów kolegialnych uczelni (czyli senat, rada uczelni oraz rady dyscyplin), jak również pracownicy 

niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami 

organizacyjnymi.  

- kadra administracyjna to pracownicy obsługi finansowej i organizacyjnej.  

 
Kryteria rekrutacyjne, jakie należy spełnić, aby uczestniczyć w projekcie: 

 Status osoby zatrudnionej w Uniwersytecie Medycznym na stanowisku 

administracyjnym/kierowniczym, w oparciu o umowę o pracę w całym okresie otrzymywania 

planowanego wsparcia szkoleniowego . 

 Motywacja do podniesienia kompetencji - zweryfikowana podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz na 

podstawie ankiety. 

 W przypadku większej liczby chętnych niż przewidzianych miejsc: 

1. Udział w szkoleniach, w tym współfinansowanych ze środków UE (preferowane będą osoby nie 

objęte wcześniej wsparciem). 

2. Kolejność zgłoszeń. 

 W przypadku zgłoszenia się osoby niepełnosprawnej, otrzyma ona dodatkowe 3 pkt z tytułu 

niepełnosprawności. 

 
 
 



 
 

 

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

1. Wypełnienie i złożenie do koordynatora zadania poprawnie uzupełnionych i kompletnych dokumentów 

rekrutacyjnych dostępnych tutaj: https://www.umed.wroc.pl/csk-dolnoslascy-liderzy-medycyny-

regulamin-projektu (tj. Formularz zgłoszeniowy dla zad. nr 9, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

Oświadczenie uczestnika, Formularz preferencji szkoleniowych zadanie 9) 

2. Weryfikacja dokumentów przez Komisję Konkursową i przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej 

3. Poinformowanie Kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie  

 

Pracownicy zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobligowani do potwierdzenia chęci udziału poprzez 

podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie. 

 

W ramach postępowania rekrutacyjnego stworzona zostanie lista rankingowa, a w przypadku zgłoszenia się 

większej niż zakładana liczby kandydatów także lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w 

szkoleniu do udziału w projekcie skierowana zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 

W najbliższym czasie planujemy zrealizować poniższe szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych oraz 

zarządzania projektami. Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, a każdy 

uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. 

Szkolenia zostaną zorganizowane w formie stacjonarnej przy zachowaniu wszystkich wytycznych Zespołu ds. 

Zarządzania Kryzysowego, dotyczących przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego. 

 

Nazwa szkolenia Planowany termin Lokalizacja 

Asertywność 14-15.06.2021 Sala UMW 

Organizacja czasu pracy 18.06.2021 Sala UMW 

Efektywna komunikacja między pracownikami 21-22.06.2021 Sala UMW 

Współpraca 28-29.06.2021 Sala UMW 

Prince2 Foundation 28-30.06.2021 Sala UMW 

Team building 01-02.07.2021 Salę zapewnia Wykonawca 

Asertywność 05-06.07.2021 Sala UMW 

MoR Foundation 05-07.07.2021 Sala UMW 

Organizacja czasu pracy 08.07.2021 Sala UMW 

Współpraca 12-13.07.2021 Sala UMW 

Prince2 Foundation 12-14.07.2021 Sala UMW 

Efektywna komunikacja między pracownikami 19-20.07.2021 Sala UMW 
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MoR Foundation 19-21.07.2021 Sala UMW 

Team building 22-23.07.2021 Salę zapewnia Wykonawca 

Asertywność 27-28.07.2021 Sala UMW 

Organizacja czasu pracy 30.07.2021 Sala UMW 

Organizacja czasu pracy 06.08.2021 Sala UMW 

Współpraca 10-11.08.2021 Sala UMW 

Prince2 Foundation 16-18.08.2021 Sala UMW 

Team building 17-18.08.2021 Salę zapewnia Wykonawca 

Efektywna komunikacja między pracownikami 19-20.08.2021 Sala UMW 

Efektywna komunikacja między pracownikami 24-25.08.2021 Sala UMW 

Współpraca 26-27.08.2021 Sala UMW 

Prince2 Practitioner 26-27.08.2021 Sala UMW 

Team building 30-31.08.2021 Salę zapewnia Wykonawca 

AgilePM Foundation 02-03.09.2021 Sala UMW 

Asertywność 06-07.09.2021 Sala UMW 

 

 

Szkolenia będą realizowane w przedziale godzinowym między 07.30 a 16.00.  

Wskazane terminy mogą ulec zmianie, jeśli nie zostanie zrekrutowana odpowiednia ilość uczestników, dlatego 

prosimy o śledzenie aktualności dotyczących projektu (https://www.umed.wroc.pl/csk-aktualnosci). 

 

Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach dostępne są u koordynatora modułu ds. podnoszenia 

kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających:  

Katarzyna Rygiel – Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi  

powerpracownicy@umed.wroc.pl 

tel.: 71 784 17 75 
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