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Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego
w ramach dotacji projakościowej MNiSW

Celem programu jest rozwój zainteresowań naukowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska przez realizację indywidualnych cykli tutorskich odbywających się poza programem
studiów.
Limit miejsc w programie ustalany jest na podstawie możliwości organizacyjnych i finansowych
wydziału w danym roku akademickim. Tutor może przyjąć do programu co najmniej jednego
podopiecznego.

Cykl tutorski
Cykl tutorski obejmuje 10 godzin spotkań indywidualnych, podczas których student pod opieką tutora
realizuje projekt założony na etapie rekrutacji. Metoda pracy i terminy spotkań tutor i student ustalają
na pierwszym spotkaniu.
Cykl tutorski kończy się po odbyciu wszystkich spotkań i uzyskaniu zaplanowanego efektu, którym może
być między innymi: esej podsumowujący, artykuł popularnonaukowy, artykuł naukowy do publikacji,
referat do wygłoszenia na konferencji, wniosek grantowy, którego student jest autorem (lub w
uzasadnionych przypadkach współautorem). Tutor przygotowuje recenzję przedmiotowego efektu.
Po zakończeniu cyklu tutor i student wypełniają ankietę ewaluacyjną, w której przedstawiają swoje
opinie na temat współpracy z drugą stroną i całego procesu.

Rekrutacja do programu
1. Do programu może zgłosić się każdy student Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, który:
a) zaliczył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jest studentem studiów drugiego
stopnia
b) nie ma zaległości w toku studiów, to znaczy, że w momencie zgłaszania się do programu nie
ma niezaliczonej sesji i nie został skierowany na powtarzanie modułu, semestru lub roku
akademickiego.
2. Rozpatrywane indywidualnie wyjątki od warunku 1a mogą stanowić osoby rozpoczynające studia na
pierwszym roku studiów pierwszego stopnia przyjęte na studia z pominięciem postępowania
rekutacyjnego.
3. Termin zgłoszenia do programu to w semestrze zimowym 15 października, a w semestrze letnim
1 marca.
4. Zgłoszenie do programu polega na wybraniu tutora (z listy tutorów dostępnej na stronie internetowej
programu), z którym student chciałby pracować i przesłaniu do tutora, za pośrednictwem Centrum
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Tutorów, krótkiej informacji o swoich dotychczasowych działaniach i osiągnięciach oraz krótkiego
eseju (listu motywacyjnego) na temat zagadnień merytorycznych, którymi chciałby się zajmować w
ramach programu.
5. Tutor decyduje o przyjęciu studenta do programu w ramach dostępnych miejsc. Przed podjęciem
decyzji tutor może spotkać się ze wszystkimi kandydatami na uczestników. Tutor może też
zaproponować kandydatowi zgłoszenie się do innego tutora, który, jego zdaniem, lepiej odpowiada
zainteresowaniom kandydata.
6. Jeżeli liczba miejsc w programie jest większa niż liczba tutorów, albo występują inne wymagające
tego okoliczności, decyzję o przyjęciu dodatkowych kandydatów podejmowana jest wspólnie przez
kolegium tutorów uczestniczących w programie. Każdy tutor przedstawia kandydatów, z którymi
chciałby pracować, a następnie, po dyskusji, kolegium tutorów podejmuje decyzję o przyjęciu
kandydata przez głosowanie.
7. Kolegium tutorów to organ Centrum Tutorów, którego członkami są wszyscy aktywni tutorzy Centrum
Tutorów. Zebrania Kolegium tutorów odbywają w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku, na
zaproszenie Centrum Tutorów przekazane w zwyczajowy sposób, drogę elektroniczną.
8. W przypadku rezygnacji uczestników z kształcenia indywidualnego w trakcie trwania projektu, ich
miejsce mogą zająć kolejni. Może odbyć się to w tym samym semestrze, lub w kolejnym jeżeli ma to
miejsce w drugiej połowie semestru.

