
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 183 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 105 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 20 maja 2020 r. 

 

Regulamin konkursu na kursy e-learningowe „BELL: Best E-Learning Lecturer” 

realizowane w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny 

UMK z 2019 r., poz. 120) 

z a r z ą d z a  s i ę, co następuje: 

 

§ 1 

Konkurs na kursy e-learningowe „BELL: Best E-Learning Lecturer”, zwany dalej 

„konkursem”, organizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany 

dalej „Uniwersytetem”, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

(IDUB), w którym Uniwersytet decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), 

otrzymał status Uczelni Badawczej. 

 

§ 2 

1. Celem konkursu jest stworzenie oferty zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość na potrzeby kształcenia zdalnego na Uniwersytecie  

w formie kursu e-learningowego, który spełnia warunki odnośnie stosowania technik 

kształcenia na odległość zawartych w zarządzeniu Nr 25 Rektora UMK z dnia 21 marca 

2016 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(Biuletyn Prawny UMK z 2016 r., poz. 87). 

2. Konkurs zakłada finansowanie projektów obejmujących przygotowanie: 

1) kursów e-learningowych w języku polskim lub angielskim, realizowanych na 

kierunkach przypisanych do dyscyplin związanych z priorytetowymi obszarami 

badawczymi, których lista znajduje się w załączniku nr 1; 

2) kursów e-learningowych w języku angielskim, stanowiących ofertę dla studentów 

Uniwersytetu oraz uczelni wchodzących w skład sieci Young Universities for the 

Future of Europe (YUFE), których główny temat realizuje zagadnienia związane z 

priorytetowymi obszarami YUFE, wyszczególnionymi w załączniku nr 2. 

 

§ 3 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu kompletnego kursu e-learningowego, 

zawierającego: 

1) program nauczania przedmiotu; 
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2) opis efektów uczenia się osiąganych poprzez uczestnictwo w kursie; 

3) informacje o metodach i technikach kształcenia stosowanych podczas realizacji kursu; 

4) informacje o sposobach weryfikacji osiągania efektów uczenia się przez studenta lub 

uczestnika kursu podczas realizacji kursu; 

5) szczegółowe scenariusze zajęć prowadzonych na odległość, w tym informacje  

o liczbie godzin kursu i punktacji ECTS; 

6) e-materiały do zajęć prowadzonych na odległość. Szczegółowe wymagania odnośnie 

projektu zawarte są w załączniku nr 3, będącym jednocześnie formularzem zgłoszenia. 

2. Warunki realizacji zgłoszonych projektów muszą odpowiadać wymogom formalnym dla 

danego typu zajęć, zgodnym z regulacjami obowiązującymi na Uniwersytecie. 

3. Każde zgłoszenie musi zostać pozytywnie zaopiniowane przez dziekana Wydziału 

Wnioskodawcy pod kątem możliwości realizacji zajęć w ramach oferty dydaktycznej 

Wydziału w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2020/2021. 

 

§ 4 

 

1. Konkurs ma charakter indywidualny lub zespołowy. W konkursie mogą brać udział 

nauczyciele akademiccy i doktoranci Uniwersytetu. W przypadku zgłoszenia zespołowego 

należy wskazać kierownika projektu, który musi być nauczycielem akademickim, 

zatrudnionym na Uniwersytecie. 

2. Projekty konkursowe mogą zakładać współpracę z reprezentantami otoczenia społeczno-

gospodarczego, takimi jak przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje pozarządowe, jak 

również z pracownikami naukowymi z innych uczelni polskich i zagranicznych.  

3. Czas realizacji projektu opartego na przesłanym scenariuszu zajęć, stanowiącego przedmiot 

konkursu, nie może przekraczać 6 miesięcy. Realizację projektu należy rozpocząć 

najpóźniej 30 dni po podpisaniu umowy.  
4. W konkursie rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia zawierające wszystkie 

wymagane informacje.  

5. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6. Przebieg konkursu: 

1) zgłoszenia do konkursu w postaci pliku w formacie PDF, przygotowane w języku 

angielskim lub polskim (w zależności od języka planowanych zajęć), zgodnie z 

formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, należy wysłać 

bezpośrednio do sekretariatu IDUB (e-mail: elearning_idub@umk.pl) do 20 czerwca 

br.;  
2) nadesłane zgłoszenia konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod 

kierownictwem Prorektor ds. Kształcenia; 

3) na potrzeby oceny merytorycznej zgłoszenia konkursowego zostaje przyjęta skala  

od 0 do 100 punktów według następujących kryteriów: 

a) dla zajęć wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1: 
 jakość zaproponowanego projektu oraz jego przydatność do przygotowania 

do prowadzenia badań w obszarach priorytetowych w Uniwersytecie – 50 

pkt, 

 różnorodność i adekwatność zaproponowanych metod edukacyjnych przy 

realizacji treści – 30 pkt, 

 współpraca międzynarodowa oraz z reprezentantami otoczenia społeczno-

gospodarczego przy realizacji projektu – 20 pkt, 

b) dla zajęć wskazanych w punkcie § 2 ust. 2 pkt 2: 
 jakość zaproponowanego projektu oraz jego związek z priorytetami i 

obszarami YUFE – 50 pkt, 
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 różnorodność i adekwatność zastosowanych metod edukacyjnych do 

zaproponowanych treści – 30 pkt, 

 poziom językowy przygotowanych materiałów – 20 pkt; 

4) na podstawie przeprowadzonej oceny merytorycznej Komisja sporządza listę 

rankingową i wskazuje projekty proponowane do realizacji. Lista projektów 

zakwalifikowanych do realizacji zostaje ogłoszona na stronie 

https://www.umk.pl/idub/wyniki-konkursow/ w terminie do 10 lipca 2020 r. 

Wnioskodawcy otrzymają również drogą mailową karty oceny merytorycznej 

zgłoszonych projektów; 

5) decyzja Komisji jest ostateczna. 

7. Realizacja projektu: 
1) laureaci konkursu otrzymają wsparcie merytoryczne i techniczne na etapie 

przygotowywania zajęć; 

2) realizacja projektu jest oceniana przez osoby do tego upoważnione po stronie 

organizatorów konkursu; 

3) laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 12 000 zł brutto, słownie: dwanaście tysięcy 

brutto: 

a) pierwsza rata nagrody w wysokości 4 000 zł brutto, słownie cztery tysiące 

brutto, zostanie wypłacona po pozytywnej ocenie zgodności elementów, o 

których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5, ze zgłoszeniem konkursowym, 

b) druga rata nagrody w wysokości 8 000 zł brutto, słownie osiem tysięcy brutto, 

zostanie wypłacona po zrealizowaniu wszystkich e-materiałów przewidzianych 

w scenariuszach, jeśli uzyskają one co najmniej 80% punktów w obszarach: 
 poziom merytoryczny – 30 pkt, 

 poziom metodyczny – 30 pkt, 

 poziom techniczny – 10 pkt, 

 aspekty prawne – 10 pkt, 

 aspekty biblioteczne – 10 pkt, 

 aspekty estetyczne – 10 pkt; 

4) w przypadku wniosków zespołowych każda rata nagrody zostanie podzielona według 

schematu zaproponowanego przez kierownika projektu. 

 

§ 5 

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w projekcie. Wszelkie zmiany zostaną 

podane do wiadomości pracowników i doktorantów Uniwersytetu. 

2. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: elearning_idub@umk.pl. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 r. 

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

https://www.umk.pl/idub/wyniki-konkursow/
mailto:elearning_idub@umk.pl

