C6moslqska wyzsza Szkola Handlowa im.

w

Korfantego w Katowicach

REGULAA^IN PROJEKTU ,,CERryFIKAT KOMPETENCJI Z GWSH"

z dn.21 .09.2020

l. Cele projektu

1. Celem projektu ,,Certyfikat kompetencji z

i

GWSH"

jest

umo2liwienie bezptatnego

w formie Certyfikatu Kompetencji,
znajdujqcego formaIne potwierdzenie wpisem do suptementu dyptomu' studentom
zainteresowanym poszerzaniem wiedzy o dziedziny i przedmioty wykraczajqce poza
zdobywania wiedzy, umiejqtno6ci

kwatifikacji

program wtasnych studi6w, a bqdqcych w programie innych kierunk6w.

2. Projekt ,,certyfikat kompetencji z
rozwoj

u tatent6w

i

GWSH" ma zadanie umo2tiwienie indywiduatnego

wiedzy, bqdqcych przedmiotem zainteresowania Student6w GWSH, a

tak2e potrzeb wynikajEcych ze specyfiki reatizacji okre(lonej 6cie2ki kariery lub wymog6w
miejsca pracy.

3. Projekt daje mo2tiwo6i nabycia interdyscyplinarnych i wa2nych na wsp6tczesnym rynku
kompetencji.

ll. Warunki uczestnictwa
Student ma mo2liwodi wyboru jednego przedmiotu w danym semestrze z listy
przedmiot6w dopuszczonych do certyfikacji kompetencji i realizowanych w wersji on-line
(zdatnie), wymienionych w ankiecie. lstnieje mo2liwo5i wyboru pzedmiotu

1.

jednosemestralnego, jak i dwusemestratnego.

2. Lista przedmiot6w w kotejnych tatach realizacji przedmiotu mo2e ulec zmianie i bqdzie
odzwierciedtai wymogi rynku, a tak2e potrzeby student6w.

2.1. Wstqpne zgtoszenie powinno nastApii poptzez wypetnienie podania on-tine
w Microsoft Forms. Po uzyskaniu wstQpnej akceptacji (kt6ra informuje studenta o
wotnych miejscach
mailowo

i
w

o

w

ramach danego przedmiotu), student zostanie poproszony

zto2enie podpisanego podania uzupelnionego wg wzoru

dostarczenie

go do

Akademickiego Centrum Rekrutacji

Katowicach., najp62niej

do

5

i

z zat. nr

Rozwoj

u

1.

Kariery

ernika 2020 (dla semestru zimowego)'
:-;

G6mosl4ska Wyzsza Szkola Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach

Obowiqzkiem studenta jest sprawdzenie w systemie Wirtuatnej Uczetni czy wybrany

przedmiot nie kotiduje

z

ptanem na podstawowym toku studi6w

w

semestne,

w kt6rym odbywajq siq zajgcia w ramach certyfikatu.
2.2. Student otrzyma decyzjq dotyczqc4 zakwatifikowania do reatizacji ,,Certyfikatu
Kompetencji z GWSH" w ramach danego przedmiotu najp62niej do 15 pa2dziernika
2020 roku ze strony Akademickiego Centrum Rekrutacji

i

Rozwoju Kariery.

3. Student mo2e wybrai przedmiot do ,,Certyfikacji kompetencji z GWSH" tytko z tisty
wy2ej wymienionych przedmiot6w, kt6re nie sq realizowane w ramach swojego kierunku
studi6w na dzieri zgtoszenia udziatu w projekcie.

,,Certyfikat kompetencji" jest dla studenta bezptatny, jednak
warunkiem uczestnictwa w projekcie jest brak zategto6ci finansowych Studenta wobec
G6rnogtqskiej wy2szej szkoty Handtowei im. w. Korfantego w Katowicach za realizowane

4.

Udziat

w projekcie

aktuatnie studia.

5. O itoSci wotnych miejsc (tzw. timicie) w ramach danego przedmiotu (uwzgtqdnionego
w zat. nr 1.) decyduje wyktadowca prowadzqcy dany przedmiot, biorqc jako kryterium
decyzji liczebno6i grupy i wymogi przedmiotu'

6. O uczestnictwie w zajqciach bedEcych w ofercie projektu ,,certyfikat Kompetencji
z GWSH" danego Studenta w przypadku ito6ci chgtnych przekraczaj 4cych limit na dany
przedmiot decyduje kotejnoii zgtoszei, rozumiana jako data wptywu prawidtowo
przegotowanego podania

(tj. wg. zatEczonego

wzoru) drogq pisemnE do Akademickiego

Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery.

7.

W przypadku wiqkszej itoSci zainteresowanych od limitu w ramach danego przedmiotu

powstaje tista. W przypadku rezygnacji student6w oraz mo2l'iwoici organizacyjnej
dotqczenia jeszcze do grupy reatizujqcej przedmiot kolejna osoba z listy zostanie
zawiadomiona o mo2liwoSci uczestnictwa w zajqciach przez do Akademickie Centrum
Rekrutacji i Rozwoj u Kariery.

8. G6rnoit4ska Wy2sza Handtowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia w kotejnych latach
funkcjonowania projektu (tj. po jego pitota2owym uruchomieniu w 2020 roku) kryterium

iredniej jako kryterium selekcyjnego i decydujqcego o przyjgciu studenta na
dodatkowy przedmiot koiczqcy tt* *t*tt,:ffilrl"mpetenc ji.
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G6moslqska Wyzsza Szkola Handlowa im. W. Korfantcgo w Katowicach

lll. Uzyskanie certyfikatu, warunki zaticzenia

1. Zaliczenie pzedmiotu odbywa sig wg. og6lnych zasad obowiqzujEcych dta danego
przedmiotu, podanych przez wyktadowcq akademickiego i uwzglgdnionych w sposobach
i metodach oceny opisanych w karcie danego przedmiotu. Zaticzenie/ ocena uzyskana
z pzedmiotu, reatizowanego w ramach ,,Certyfikatu kompetencji" nie liczy sig do jredniej
ocen semestru i punktow ECTS, w ktorym realizowany jest przedmiot w ramach
realizowanego kierunku studi6w.

2. Zaticzenie opisane w pkt.1, bgdzie wpisane na zakofczenie studi6w do suptementu
dyptomu ukoriczenia studi6w Absotwenta GWSH (w zale2no ci od etapu ksztalcenia w
trakcie, kt6rego Student GWSH zalicza dany przedmiot) na podstawie karty zaticzenia
pzedmiotu, kt6rej wz6r stanowi zat. nr 2.

3. Student otrzymuje dodatkowo certyfikat nabycia danej kompetencji, opisanej nazwE
przedmiotu, potwierdzony przed G6rnoStEskq Szkotq Handtowq im. W. Korfantego w
Katowicach w osobie

J. M. Rektora oraz wyktadowcq reatizujqcego dany przedmiot

nie

p62niej ni2 miesiqc po potwierdzeniu otrzymanej oceny/ zaliczenia w protokole z danego
semestru.

4. 0dbi6r certyfikatu przez Studenta nastqpuje w
i

Akademickim Centrum Rekrutacji

Rozwoj u Kariery.
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Dr hab. Krzysztof Szaftarski, prof. GWSH
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