
 
 
 
 

 

Pismo okólne Nr 7/2017  
Rektora Politechniki Lubelskiej  

z dnia 10 sierpnia 2017 r. 
 
 

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania  
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu  
ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

 
 

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) u s t a l a m,  
co następuje:  

 
§ 1.  
 

W celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach  
konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na 
Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5 
Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
2014-2020, powołuję Zespół do przygotowania aplikacji projektu  
w następującym składzie:  

   
Przewodniczący Zespołu: 
Zastępca przewodniczącego: 
Członkowie Zespołu: 

 dr hab. inż. Paweł DROŹDZIEL, prof. PL 

 mgr Magdalena KUŚ 

 mgr Marta BATORCZAK-ŻUCHOWSKA 

 mgr Anton BLAZHEYEV 

 inż. Ewa DERDA 

 mgr Emilia GIERGIELEWICZ 

 mgr Anna MAZUR-SOKÓŁ 

 mgr Anna PIETRZYK-SKIBA 

 mgr Monika SZABELSKA 

 mgr inż. Tomasz SZUSTER 

 mgr inż. Piotr ZUBKOWICZ. 

 

 
 
 



§ 2.  
 

Zespół, o którym mowa w § 1, będzie odpowiedzialny za opracowanie  
co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, w ramach projektu 
dotyczącego jednolitego Zintegrowanego Programu Uczelni, dostosowanych 
do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu: 

1) moduł programów kształcenia, w tym m.in.: dostosowanie i realizacja 
programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na 
poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na 
wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności; 

2) moduł podnoszenia kompetencji, w tym m.in.: podnoszenie 
kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym 
w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju; 

3) moduł programów stażowych, w tym m.in.: wysokiej jakości 
programy stażowe dla studentów; 

4) moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje 
wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na 
rynku pracy; 

5) moduł studiów doktoranckich, w tym tworzenie i realizacja wysokiej 
jakości programów studiów doktoranckich oraz włączenie do tych 
programów działań uzupełniających, jak np.: staże dydaktyczne oraz 
inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe  
i dydaktyczne doktorantów; 

6) moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego, w tym: 
działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni, 
wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, 
tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją 
w celu doskonalenia jakości kształcenia oraz działania podnoszące 
kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych  
w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, 
wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków 
finansowych, np. z programu Horyzont 2020. 

 
§ 3.  

 
Zespół, o którym mowa w § 1, działa do dnia 5 października 2017 r.  

 
 

 


