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Regulamin pracy zespołów eksperckich ds. opracowania pilotażowego 

programu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych 

oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn. 

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III 

- Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji               

w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 – Upowszechnienie 

uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

1. Branżowe zespoły eksperckie powoływane są w związku z projektem pn. Nowa jakość 

kształcenia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - 

Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście 

uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe 

życie - projekty konkursowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Tworzy się zespoły eksperckie z zakresu:  

 Mechaniki-mechatroniki  

 Budownictwa  

 Informatyki  

 Elektroniki  

 Elektrotechniki  

3. W skład poszczególnych zespołów eksperckich wchodzą 4 osoby, wywodzące się ze 

środowiska akademickiego, pracodawców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, 

szkół i innych palcówek kształcących w branżach objętych projektem, posiadające 

przygotowanie merytoryczne wiedzę, umiejętności, kompetencje i doświadczenie w danej  

branży, możliwe do udokumentowania. Z udziału w pracach grup eksperckich wykluczone są 

osoby będące beneficjantami projektu.  

4. Członkowie każdego zespołu eksperckiego wyznaczą spośród siebie osobę/by do 

kontaktów roboczych z kierownikiem projektu.  

5. Każda z osób, której zaproponowane zostanie uczestnictwo w zespole eksperckim i która 

wyrazi zgodę na zaproponowaną formę współpracy, zobowiązana jest, przed podpisaniem 

umowy na wykonanie zadania, do przedłożenia kierownikowi projektu CV/ innych 

dokumentów potwierdzających doświadczenie w danej branży.  



 

 

6. Prace zespołów eksperckich rozpoczynają się w miesiącu marcu 2011r. i trwać będą do 

czerwca 2011r.  

7. Rezultatem pracy zespołów eksperckich będą pilotażowe programy doskonalenia 

zawodowego w w/w branżach projektowych.  

8. Kierownik projektu będzie monitorować pracę poszczególnych zespołów eksperckich, 

poprzez kontakt z wyznaczonym/mi członkiem/kami zespołu przynajmniej raz na miesiąc. 

Terminy kolejnych spotkań każdorazowo ustalane będą na bieżących posiedzeniach zespołów 

eksperckich. Pierwsze spotkanie każdego zespołu eksperckiego zorganizowane będzie przez 

kierownika projektu.  

9. Kierownik projektu przedkłada poszczególnym zespołom eksperckim wzór-szablon 

programu, według którego prowadzone są prace nad programem. Wzór-szablon może zostać 

zmodyfikowany, stosownie do potrzeb, na uzasadniony wniosek kierownika projektu lub 

członka/-ów zespołu/-ów.  

10. Wstępne założenia programu powinny zostać przedstawione kierownikowi projektu do 

dnia 10 czerwca 2011r.  

11. Ostateczne wersje programów doskonalenia zawodowego (wersja elektroniczna oraz 

pisemna) zostaną przedłożone kierownikowi projektu do dnia 30 czerwca 2011 roku.  

12. Zespoły eksperckie pracują w trybie indywidualnym, w terminach i trybie ustalonym 

przez członków poszczególnych zespołów, przy czym spotkania zespołów powinny odbywać 

się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Inauguracja prac zespołów eksperckich nastąpi w 

miesiącu marcu 2011r.  

13. Spotkania zespołów eksperckich odbywają się w siedzibie PWSZ w Chełmie, bądź                   

w innym miejscu na terenie województwa lubelskiego, wyznaczonym przez ekspertów                     

- za wiedzą kierownika projektu.  

14. W posiedzeniach grup eksperckich mogą uczestniczyć pracownicy Biura Projektu.  

15. Eksperci pracują za wynagrodzeniem, które określa umowa z ekspertem.  

16. W przypadku braku postępów w pracach zespołu, PWSZ w Chełmie zastrzega sobie 

prawo rozwiązania umowy z poszczególnymi członkami zespołu.  

17. Rezultaty prac poszczególnych zespołów będą podstawą do opracowania pilotażowego 

programu doskonalenia nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu i prezentowane 

będą na konferencjach, seminariach i warsztatach.  

18. Organizator projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu.  

19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 14 lutego 2011roku.  
 

 

 

 

 
 

 

Zatwierdzam Regulamin  

      Kierownik Projektu  

 

dr Iwona Lasek-Surowiec 
 


