
   

 

 

 

Regulamin zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów UW  

oferowanych w ramach Programu Zintegrowanego Kształcenia Doktorantów UW 

 

 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów UW (dalej: zajęcia) oferowane w 

ramach Programu Zintegrowanego Kształcenia Doktorantów UW finansowane są z 

Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach  PO WER ścieżka 3.5. 

2. Celem Programu Zintegrowanego Kształcenia Doktorantów UW (dalej: Programu) 

jest znaczące powiększenie oferty zajęć adresowanych do doktorantów i zmiana 

organizacji ich kształcenia, polegająca na stopniowym poszerzaniu wspólnych 

wszystkim doktorantom obszarów kształcenia, zmniejszaniu dystansu między 

badaczami różnych dyscyplin naukowych i tym samym zwiększaniu gotowości do 

interdyscyplinarnej współpracy naukowo-dydaktycznej. 

3. Zajęcia oferowane w ramach Programu skoncentrowane będą na kształceniu 

kompetencji miękkich oraz umiejętności dydaktycznych, popularyzatorskich, 

językowych, informatycznych i innych przydatnych w działalności naukowej oraz na 

rynku pracy, nie związanych wprost ze studiowaną dyscypliną naukową.  

4. Organizatorem zajęć jest Biuro ZIP (dalej: “organizator”). 

5. Zajęcia oferowane są od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 do końca 

semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.   

 

§2. 

Zasady rejestracji na zajęcia  

 

1. Uczestnikiem/uczestniczką zajęć może być tylko i wyłącznie doktorant/doktorantka 

Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający/posiadająca status doktoranta przez cały 

okres trwania zajęć, w których uczestniczy. 

2. Rejestracja na zajęcia odbywa się w USOS za pomocą żetonów ZIP.  

3. O terminach kolejnych rejestracji doktoranci powiadamiani są ogłoszeniem na stronie: 

zip.uw.edu.pl  

4. Każdemu doktorantowi UW/Każdej doktorantce UW przyznaje się bezpłatnie 60 

żetonów ZIP do wykorzystania w danym roku akademickim.  

5. Każdy doktorant UW/Każda doktorantka UW po wykorzystaniu puli żetonów ZIP 

przyznanych w danym roku akademickim ma prawo złożyć podanie do Prorektora ds. 

studentów i jakości kształcenia o przyznanie dodatkowej puli żetonów. Podanie składa 

się za pośrednictwem organizatora. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia może 



   

 

obciążyć doktoranta/doktorantkę kosztami dodatkowej puli żetonów, przyznanej 

jego/jej prośbę.   

6.  Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia ma prawo obciążyć 

doktoranta/doktorantkę kosztami żetonów ZIP, o których mowa w ust. 4, jeśli 

zrezygnuje on/ona z zajęć w trakcie ich trwania.  

 

§3. 

Prawa i obowiązki organizatora 

 

1. Organizator ma prawo do: 

a) przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia i zaliczenia zajęć oraz 

sprawozdawczości z realizacji Programu, zgodnie z zasadami opisanymi w 

Oświadczeniu uczestnika/uczestniczki projektu,  

b) zmiany w uzasadnionych przypadkach czasowej lub stałej prowadzącego zajęcia,  

c) przeprowadzenia dodatkowych pre- i post-testów weryfikujących podniesienie 

kompetencji. 

2. Organizator ma obowiązek udostępnić doktorantom UW zainteresowanym udziałem 

w zajęciach sylabusy zajęć zaplanowanych na dany semestr najpóźniej na dwa 

tygodnie przed rozpoczęciem rejestracji. Sylabusy udostępnia się wyłącznie w USOS.  

3. Sylabusy zajęć przygotowane przez wykładowców i zatwierdzone przez organizatora 

zawierają informację o zakładanych efektach kształcenia, planowanych metodach 

dydaktycznych, warunkach zaliczenia zajęć, miejscu i terminie zajęć, punktach ECTS, 

wykładowcy, wymaganiach wstępnych.    

4. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej każdych 

zajęć oferowanych w Programie. 

 

§4. 

Prawa i obowiązki uczestnika 

 

1. Uczestnik/uczestniczka ma prawo do: 

a) podpięcia zajęć pod program studiów doktoranckich,  

b) nieobecności na zajęciach w wymiarze wskazanym w sylabusie zajęć,  

c) wyrażenia opinii o zajęciach w ankiecie ewaluacyjnej przygotowanej przez 

organizatora.   

2. Uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do:  

a) wypełnienia i podpisania Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu oraz 

Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu, które zostaną udostępnione 

podczas pierwszych zajęć, 

b) potwierdzania swojej obecności w każdym dniu zajęć, poprzez złożenie 

własnoręcznego podpisu na liście obecności.  

 

§5. 

Postanowienia końcowe 



   

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika Programu 

zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. . 

 


