
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 339 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 201 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 4 października 2021 r. 

 

Regulamin udziału w szkoleniu „MA TRIZ II stopnia – Teoria Rozwiązywania 

Innowacyjnych Zadań ” organizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości 

– Uczelnia Badawcza” 

 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z 

późn. zm.) oraz § 15 ust. 3 pkt 18 zarządzenia Nr 239 Rektora UMK z dnia 2 listopada 2020 r.   

Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – 

uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK 

z 2020 r. , poz. 392 z poźn. zm.) 

  

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

 
§ 1 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa pracowników, doktorantów i studentów 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w szkoleniu pn. „MA TRIZ II stopnia – Teoria 

Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań”, zwanego dalej „szkoleniem”, finansowanym w 

całości w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (IDUB).  

2. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników, organizację szkolenia oraz prawa  

i obowiązki uczestników.  

§ 2 

Organizatorem szkolenia jest Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu 

Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (CPATT UMK) z siedzibą w Toruniu przy  

ul. J. Gagarina 7 (tel.: +48 56 611 2640, e-mail: cpatt@umk.pl).  

 

§ 3 

Uczestnikami szkolenia II stopnia mogą być nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi, w szczególności z grupy pracowników administracji, zatrudnieni 

w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracji współpracujących z otoczeniem 

gospodarczym, oraz doktoranci i studenci Uniwersytetu, którzy posiadają certyfikat I stopnia MA 

TRIZ.  
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§ 4 

1. Szkolenie organizowane jest w roku akademickim 2021/2022 dla jednej grupy 15-osobowej 

na II stopień certyfikacji MA TRIZ z warsztatem „Facylitacja pracy przy projektach  

z wykorzystaniem narzędzi TRIZ”. 

2. W ramach szkolenia na II stopień certyfikacji MA TRIZ każdy uczestnik: 

1) bierze udział w 40 godzinach dydaktycznych zajęć grupowych szkoleniowych wraz  

z egzaminem, w podziale na 5 dni;  

2) bierze udział w 18 godzinach dydaktycznych zajęć grupowych warsztatowych,  

w podziale na 3 dni;  

3) ma prawo do konsultacji zdalnych z prowadzącymi szkolenie; 

4) bierze udział w szkoleniu warsztatowym „Facylitacja pracy przy projektach  

z wykorzystaniem narzędzi TRIZ”, w wymiarze 18 godzin, w podziale na 3 dni; 

5) zobowiązuje się odbyć praktykę w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw  

z wykorzystaniem metodyki TRIZ w ramach projektu CPATT UMK pn. Europejski 

Hub Innowacji Cyfrowych w okresie 2022-2023, której zasady zostaną ustalone  

indywidualnie z każdym uczestnikiem. 

 

§ 5 

1. Szkolenia na II stopień certyfikacji MA TRIZ prowadzone są w formie stacjonarnej.  

2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego dopuszcza się realizację szkolenia w sposób 

zdalny. 

§ 6 

Przystępując do rekrutacji uczestnicy wyrażają zgodę na podanie danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego) w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji 

oraz w szkoleniu.  

§ 7 

1. Rekrutacja na II stopień certyfikacji MA TRIZ odbywa się za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego przesłanego drogą email wśród pracowników, doktorantów i studentów 

Uniwersytetu, posiadających certyfikat I stopnia MA TRIZ. 

2. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje komisja, składająca się z brokerów innowacji  

zatrudnionych w CPATT UMK. Ocenie komisji podlegają pytania z formularza 

zgłoszeniowego: 

1)  „Co motywuje Panią/Pana do wzięcia udziału w szkoleniu TRIZ II stopnia – punkty 0-3; 

2) „Do jakich celów lub w jakim obszarze zamierza Pani/Pan wykorzystać zdobyta wiedzę 

z TRIZ” – punkty 0-3. 

3. Osoby zakwalifikowane są zobowiązane do uczestnictwa w szkoleniu zgodnie  

z harmonogramem.  

4. Istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, którą należy zgłosić na adres 

mailowy cpatt@umk.pl na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.  

5. Brak udziału w szkoleniu, mimo wcześniejszej deklaracji, może skutkować obciążeniem 

uczestnika kosztem udziału w szkoleniu, chyba, że prorektor właściwy do spraw 

współpracy z otoczeniem gospodarczym postanowi inaczej. 

 

§ 8 

1. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymują zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo  

w szkoleniu, które zostanie wydane po zakończeniu zajęć. 

2. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymują certyfikat o międzynarodowej 

rozpoznawalności MA TRIZ pod warunkiem zdanego pozytywnie egzaminu certyfikującego.  
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§ 9 

1. Traci  moc zarządzenie Nr 135 Rektora UMK z dnia 7 czerwca 2021 r. Regulamin udziału 

w szkoleniu „MA TRIZ – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” organizowanego 

w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (Biuletyn Prawny 

UMK z 2021 r., poz. 216). 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 października 2021 r. 

 

 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 


