
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 65 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 8 marca 2022 r. 

 

w sprawie uruchomienia konkursu na finansowanie udziału w zagranicznych szkoleniach, 

kursach i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje nauczycieli 

akademickich Politechniki Warszawskiej, w zakresie wdrażania nowoczesnych metod 

kształcenia i ogłoszenia I edycji konkursu 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 389 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca  

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) 

oraz  

w związku z umową nr 04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartą pomiędzy 

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

a Politechniką Warszawską, ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

W ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości  

– uczelnia badawcza” uruchamia się konkurs na finansowanie udziału w zagranicznych 

szkoleniach, kursach i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje 

nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, w zakresie wdrażania nowoczesnych 

metod kształcenia, zwanego dalej „konkursem” realizowany na zasadach określonych 

w regulaminie stanowiącym załącznik do decyzji. 

§ 2 

1. Z dniem 8 marca .2022 r. ogłasza się I edycję konkursu, o którym mowa w § 1.  

2. Termin składania wniosków o przyznanie finansowania na zagraniczne szkolenie, kurs 

lub inną usługę edukacyjną w I edycji konkursu upływa dnia 28 marca 2022 r. 

§ 3 

Kolejne edycje konkursu ogłaszane są przez dyrektora Centrum Zarządzania Innowacjami 

i Transferem Technologii PW.  

§ 4 

Powołuje się komisję uprawnioną do oceny wniosków i podejmowania decyzji w sprawie 

przyznania finansowania, w następującym składzie: 

1) dr inż. Włodzimierz Dąbrowski (Wydział Elektryczny) – przewodniczący; 

2) dr Katarzyna Górniak (Wydział Administracji i Nauk Społecznych); 

3) mgr Joanna Kożuchowska (Studium Języków Obcych); 

4) dr inż. Piotr Pałka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych); 

5) dr inż. Rafał Ruzik (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii). 

§ 5 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  REKTOR  

 

 

    prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 


