
Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2022  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 12 stycznia 2022 roku 
 

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 

„INNOWACJE W EDUKACJI (IWE)” 

 

§ 1  

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu pt. „Innowacje w Edukacji 

(IWE)”. 

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie trzech grantów dla najlepszych projektów 

edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, które w największym stopniu przyczynią się  

do podniesienia jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  

w szczególności: dla projektów: zakładających wdrożenie nowych metod dydaktycznych, 

uwzględniających aktywizacje studentów, angażujących w aktywne uczenie się, 

rozwijających kompetencje i umiejętności studentów. 

3. Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich UM, pracowników technicznych 

wspierających proces dydaktyczny, studentów oraz doktorantów, przy czym zgłoszenia 

projektu do konkursu może dokonać wyłącznie nauczyciel akademicki.  

4. Zgłoszony do konkursu projekt nie może dotyczyć realizacji zajęć objętych Programem 

Studiów.  

5. W konkursie mogą być składane wnioski o charakterze: 

1) indywidualnym – w przypadku realizacji projektu wyłącznie przez jedną osobę będącą 

kierownikiem projektu; 

2) grupowym – w przypadku realizacji projektu przez zespół, składający się  

z kierownika projektu oraz dowolnej liczby członków projektu spośród osób 

wymienionych w ust. 3. 

6. Konkurs finansowany jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Prorektora  

ds. Kształcenia i Dydaktyki.  

7. Wysokość środków na realizację przyznanych grantów wynosi odpowiednio: 10 000 zł,  

8 000 zł i 7 000 zł za zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca. 

8. Przyznanie grantów odbywa się na podstawie listy rankingowej, ustalonej na podstawie 

oceny wniosków dokonanej przez Komisję Konkursową, wedle kryteriów określonych  

w § 4 ust.4  

 

§ 2  

Zasady naboru wniosków  

1. Konkurs jest ogłaszany raz w roku kalendarzowym na stronie internetowej UM: 

http://www.umlub.pl, w zakładce Centrum Edukacji Medycznej (CEM)/Informacje 

(Aktualności), z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 i 2.  

2. W ramach naboru do konkursu należy złożyć wniosek o przyznanie środków na realizację 

projektu w ramach konkursu „Innowacje w Edukacji (IWE)”, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, wraz z następującymi oświadczeniami: 

http://www.umlub.pl/
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1) oświadczenie kierownika jednostki wydziałowej o wyrażeniu zgody na udostępnienie 

posiadanych przez jednostkę składników mienia w celu realizacji projektu – Załącznik 

nr 2, do Regulaminu; 

2) oświadczenie kierownika projektu o przyjęciu roli Kierownika Projektu – Załącznik  

nr 3 do Regulaminu;  

3) oświadczenie członka zespołu projektu o wyrażeniu zgody na udział w realizacji 

projektu – Załącznik nr 4 do Regulaminu.   

3. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie kosztów bezpośrednich dotyczących:  

1) zakupu sprzętu oraz innych niezbędnych materiałów do realizacji projektu o wartości 

jednostkowej nie przekraczającej 3.500 złotych; 

2) kosztów usług (maksymalnie do 20% planowanego budżetu projektu); 

3) kosztów publikacji wyników uzyskanych w realizacji projektu w postaci artykułów, 

podręczników, skryptów itp. 

4. W ramach projektu nie można finansować kosztów wynagrodzeń. 

5. Wnioskodawca składa dokumenty, o których mowa w ust. 2 w Biurze Prorektora  

ds. Kształcenia i Dydaktyki przesyłając je w formie skanu (pliki pdf) na adres e-mail: 

innowacje.cem@umlub.pl w terminie wynikającym z harmonogramu konkursu. 

6. Wraz z ogłoszeniem Konkursu udostępniany jest harmonogram konkursu na stronie 

internetowej UM. 

 

§ 3  

Komisja Konkursowa 

1. Ocena wniosków przeprowadzana jest przez Komisję Konkursową powoływaną przez 

Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki lub upoważnionego przez niego pracownika na czas 

trwania danej edycji konkursu.  

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi: 

1) 4 nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych  

na stanowisku profesora; 

2) pracownik Centrum Edukacji Medycznej; 

3) student, wskazany przez Samorząd Studentów. 

3. Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki wskazuje Przewodniczącego spośród członków 

Komisji. 

4. Członek Komisji Konkursowej nie może uczestniczyć w ocenie własnego wniosku.  

 

§ 4  

Tryb rozpatrywania wniosków 

1. W ramach pierwszego etapu Komisja Konkursowa dokonuje oceny kompletności  

i weryfikacji formalnej wniosków, zgodnie z „Arkuszem oceny formalnej wniosku” 

stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu.  

mailto:innowacje.cem@umlub.pl
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2. W przypadku braków formalnych wniosku Komisja Konkursowa za pośrednictwem CEM 

kieruje na adres mailowy wnioskodawcy wezwanie o uzupełnienie braków wyznaczając  

termin na ich uzupełnienie.  

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 wniosek podlega odrzuceniu.  

4. W ramach drugiego etapu wnioski oceniane są pod względem merytorycznym, w oparciu  

o następujące kryteria: 

1) wpływ realizacji projektu na podniesienie jakości kształcenia (max. 50 punktów),  

2) poziom innowacyjności i interdyscyplinarność (max. 25 punktów),  

3) ocena możliwości wdrożenia projektu do programu kształcenia (max. 25 punktów). 

Ocena merytoryczna Komisji dokonywana jest zgodnie z „Arkuszem oceny merytorycznej 

wniosku”, stanowiącym Załącznik nr 6 do Regulaminu. 

5. Środki finansowe na realizację projektu otrzymują trzej wnioskodawcy, którzy uzyskali 

najwyższą liczbę punktów z zastrzeżeniem ust. 6 

6. W przypadku, gdy wnioski otrzymają jednakową ilość punktów, pierwszeństwo uzyskuje 

wniosek z największą liczbą punktów uzyskanych na podstawie kolejno kryterium, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3. 

7. Komisja Konkursowa ogłasza na stronie internetowej UM listę rankingową wraz  

z liczbą punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów, określonych w ust. 4  

w terminie wynikającym z harmonogramu konkursu.  

 

§ 5  

Zasady realizacji projektu 

1. Laureaci konkursu, w tym kierownik oraz członkowie zespołu projektu zakwalifikowanego 

do finansowania podpisują z Uniwersytetem umowę o przeniesienie praw do dóbr własności 

intelektualnej wytworzonych w wyniku realizacji projektu. Wzór umowy stanowi Załącznik 

nr 7 do Regulaminu.  

2. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia listy 

rankingowej, o której mowa w § 4 ust. 7. 

3. Kierownik projektu zobowiązany jest do: 

1) racjonalnego wykonania projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem; 

2) wydatkowania otrzymanych środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, w tym prawa zamówień publicznych 

oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Uniwersytecie; 

3) przedstawienia Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki rezultatów projektu. 

4. Wszystkie koszty zaplanowane na potrzeby realizacji projektu powinny być: 

1) zgodne z kosztorysem projektu; 

2) związane wyłącznie z zaplanowanymi we wniosku działaniami; 

3) poniesione w okresie realizacji projektu zgodnie z zasadą efektywności wydatków. 

5. Wydatkowanie środków na potrzeby realizacji projektu następuje w drodze składania przez 

kierownika projektu zapotrzebowań w Systemie ZSI Egeria, zgodnie z obowiązującymi  

w Uniwersytecie w tym zakresie procedurami wewnętrznymi . 
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§ 6 

Warunki rozliczenia projektu 

1. Za rozliczenie finansowe projektu odpowiada kierownik projektu. 

2. Kierownik projektu zobowiązany jest do złożenia w Centrum Rozwoju Dydaktyki (CRD) 

dwóch sprawozdań z realizacji projektu sporządzonych w formie papierowej: 

1) do 7 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu – sprawozdania półrocznego 

zawierającego opis postępu prac, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8  

do Regulaminu; 

2) do 14 dni od dnia zakończenia realizacji projektu – sprawozdania końcowego 

uwzględniającego efekt końcowy prac, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 

do Regulaminu. 

3. Komisja Konkursowa w ciągu 5 dni roboczych od złożenia sprawozdania półrocznego 

wydaje opinię o zasadności kontynuacji finansowania projektu.   

4. Niezłożenie sprawozdania półrocznego w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 

negatywna opinia Komisji Konkursowej o sprawozdaniu skutkuje wstrzymaniem  

finansowania projektu. 

5. Ostateczną decyzję w kwestii akceptacji sprawozdań oraz rozliczenia Projektu podejmuje 

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji 

Konkursowej.   

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku niesatysfakcjonującego poziomu merytorycznego złożonych wniosków, 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureatów w danej edycji Konkursu. 

2. Decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu w danym roku kalendarzowym podejmuje 

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

3. Wszelkie sprawy związane z konkursem, a nieregulowane w Regulaminie rozstrzyga 

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

 

§ 8  

Ochrona danych osobowych 

1. Ochrona danych osobowych:  

1) Administratorem danych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Aleje Racławickie 1, 

20-059 Lublin, www.umlub.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w sprawach 

dotyczących ochrony danych osobowych: iod@umlub.pl lub pisemnie na adres 

Administratora danych   

2) Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie konkursu, 

finansowanie i realizacja projektów, które otrzymały granty - art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

oraz w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora, w tym 

obowiązków podatkowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
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3) Odbiorcy danych osobowych: dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom 

upoważnionym przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych, 

podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia w szczególności: 

dostawcom usług prawnych i doradczych, informatycznych itd. - przy zapewnieniu 

adekwatnych środków bezpieczeństwa przez odbiorców danych osobowych, oraz innym 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

4) Okres przechowywania danych osobowych - do czasu przedawnienia roszczeń 

mogących wyniknąć z Konkursu. 

5) Prawa związane z danymi osobowymi: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania; 

d) prawo do przenoszenia danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2. Podstawa obowiązku podania danych osobowych: podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i uzyskania finansowania  

projektu. 

3. W przypadku zespołu realizującego projekt - powyższe zapisy dotyczące przetwarzania 

danych osobowych mają odpowiednie zastosowanie do wszystkich członków. 


