Program Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego
w roku akademickim 2018/2019
Projekt w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów
przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018.
Program umożliwia aktywnym studentem realizację indywidualnych projektów naukowych
i dydaktycznych pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich. Projekty mogą wykraczać
ponad program studiów lub być jego rozwinięciem. Dzięki pracy metodą tutorska studenci mogą
uzyskać nowe kompetencje lub poszerzyć już zdobyte, rozwinąć umiejętność samodzielnej pracy
i nauczyć się bardziej świadomie planować swoją ścieżkę kształcenia.
Program umożliwia włączenie studentów w badania prowadzone na wydziałach, a tym samym
ich rozwój w konkretnej, wybranej przez nich specjalności, a równocześnie większą integrację
studentów z wydziałem i uczelnią. W ramach programu mogą też zostać przygotowane publikacje
naukowe i popularnonaukowe, wystąpienia konferencyjne, wnioski grantowe oraz długoterminowe
plany badawczo-rozwojowe, prowadzące do wyboru przez studenta kariery naukowej. Długofalowa
instytucjonalna korzyść wynikająca z programu polega na przygotowaniu do wprowadzenia metody
pracy z tutorem do podstawowej oferty dydaktycznej uczelni, a także integracji najlepszych studentów
z uczelnią.

Regulamin programu
1. W programie mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia.
2. Program ma charakter indywidualny, ale dopuszczalny jest także tutoring w postaci pracy
w małej grupie (do 3 osób) a także współpraca kilku tutorów w ramach jednego cyklu.
3. Tutorem może zostać każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Śląskim.
4. Student wybiera tutora spośród nauczycieli akademickich wydziału biorącego udział
w programie. Wybór musi zostać zaakceptowany przez wybranego tutora i dziekana wydziału.
Dziekan może wyznaczyć inną osobę lub osoby odpowiedzialne na wydziale za organizację
programu i zatwierdzenie kandydatur.
5. Student i tutor podpisują deklarację uczestnictwa w programie.
6. Student i tutor ustalają i składają do zatwierdzenia dziekanowi program cyklu tutorskiego
uwzględniający:
 temat cyklu tutorskiego
 tryb pracy, w tym długość cyklu tutorskiego (10 lub 20 godzin)
 czas realizacji cyklu, w tym planowaną datę zakończenia
 formę efektu końcowego.
7. Z nauczycielem akademickim prowadzącym cykl tutorski zostanie zawarta umowa
cywilnoprawna. Łączny koszt prowadzenia tutoringu po stronie uczelni wyniesie 150 zł za
godzinę pracy ze studentem lub małą grupą studentów. Rozliczenie i wypłata wynagrodzenia
nastąpi po zakończeniu cyklu tutorskiego na podstawie obowiązujących w uczelni przepisów.
8. W ramach programu możliwe jest prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowanych dla
uczestników programu.
9. Szczegółowe regulaminy lub zasady organizacji na wydziale ustalają poszczególne wydziały
biorące udział w programie.
10. Koordynatorem programu, który zapewnia wsparcie administracyjne jest dr Ryszard Knapek
(Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, ryszard.knapek@us.edu.pl, tel.
32 3592059, 32 3591305).

