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Zasady udziału studentów Politechniki Łódzkiej w zajęciach prowadzonych  

metodą tutoringu w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki” 

 

1. Dodatkowe wsparcie studentów Politechniki Łódzkiej udzielane przez nauczycieli akademickich  

z wykorzystaniem metod tutoringu jest realizowane przez Politechnikę Łódzką na zlecenie 

Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego  

o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Działania 4.3. Współpraca 

ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr POWR.04.03.00-00-

0074/17). 

 

2. Zajęciami prowadzonymi metodą tutoringu (systemem hybrydowym) w ramach projektu 

Mistrzów Dydaktyki mogą zostać objęci studenci Politechniki Łódzkiej: 

• uzdolnieni lub zainteresowani rozszerzaniem wiedzy w zakresie realizowanego programu 

kształcenia, 

• wymagający indywidualnego dodatkowego wsparcia w zakresie realizowanego programu 

kształcenia. 

 

3. Lista nauczycieli akademickich, którzy oferują dodatkowe wsparcie studentom w ramach 

tutoringu (z uwzględnieniem tematyki/obszaru wsparcia oraz okresu realizowanego wsparcia) 

jest zawarta w załączniku nr 1. Lista nauczycieli akademickich będzie aktualizowana na bieżąco  

i dostępna na stronie http://www.cwm.p.lodz.pl/pl/projekty-i-programy-

miedzynarodowe/projekty-edukacyjne-w-pl/mistrzowie-dydaktyki 

 

4. Rekrutacja studentów będzie miała charakter otwarty i ciągły do wyczerpania liczby godzin 

wsparcia będących do dyspozycji dla każdego nauczyciela akademickiego biorącego udział  

w projekcie. 

 

5. Jeden student może skorzystać ze wsparcia więcej niż jednego nauczyciela akademickiego. 

 

6. Ze wsparcia danego nauczyciela akademickiego może skorzystać student indywidualnie  

(zajęcia indywidualne) lub w grupie (zajęcia grupowe). 

 

7. Nauczyciel akademicki może przyjąć studenta z dowolnego wydziału/kierunku na PŁ. Istotnym 

jest, aby posiadał odpowiednie kompetencje do pracy ze studentem w danym 

obszarze/przedmiocie. 

 

8. Student/studenci zainteresowany/zainteresowani uzyskaniem wsparcia przez danego 

nauczyciela akademickiego zgłaszają się do niego bezpośrednio, przekazując/przesyłając drogą 

mailową formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, 

http://www.cwm.p.lodz.pl/pl/projekty-i-programy-miedzynarodowe/projekty-edukacyjne-w-pl/mistrzowie-dydaktyki
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numer indeksu, nazwę wydziału i kierunku, średnią ocen, krótki opis i uzasadnienie potrzeby 

wsparcia danego nauczyciela. 

 

9. Grupa studentów zgłaszająca zainteresowanie udziałem w zajęciach grupowych, składa 

formularze zgłoszeniowe dla każdego studenta indywidualnie.  

 

10. Nauczyciel akademicki dokonuje oceny i kwalifikacji studenta/studentów na podstawie 

przedstawionych informacji w zgłoszeniu oraz rozmowy indywidualnej. W ocenie i wyborze 

studentów nauczyciel uwzględni np. średnią ocen ze studiów, indywidualne osiągnięcia 

studenta, przedstawione przez studenta potrzeby wsparcia indywidualnego. Przy kwalifikacji 

studentów nauczyciel powinien postępować zgodnie z zasadami równych szans oraz 

niedyskryminacji. 

 

11. Nauczyciel ustala indywidualny program i harmonogram prac z danym studentem/grupą 

studentów. 

 

12. Studenci biorący udział we wsparciu zobowiązani są do podpisania dokumentów 

potwierdzających otrzymanie wsparcie na bieżąco. 

 

13. Studenci mogą otrzymać zaświadczenie udziału we wsparciu w ramach projektu Mistrzowie 

Dydaktyki. Zaświadczenie wydaje Biuro Projektu. 

 

14. Biuro projektu Mistrzowie Dydaktyki na PŁ (Biuro Projektu) znajduje się w Centrum Współpracy 

Międzynarodowej PŁ, ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź, budynek A16, piętro I, pokój 110. 

Koordynatorem projektu jest mgr Alina Wujcik, tel. (42) 638 38 75, alina.wujcik@p.lodz.pl 

 

 

Łódź, 1 marca 2021. 
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