
REGULAMIN KONKURSU „INNOWACYJNA DYDAKTYKA” 

NA WYKORZYSTYWANIE INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH  

W NAUCZANIU AKADEMICKIM W RAMACH WDRAŻANIA SYSTEMÓW 

POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI  

NA KULTUROZNAWSTWIE WSG 

 
I. Organizator konkursu. 
1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. 

Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, zwana dalej Organizatorem. 
2. Organem oceniającym Uczestników Konkursu będzie jury konkursowe powołane przez 

Organizatora, zwane dalej Jury. 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane 
będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem. Administratorem danych jest 
Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Każdy z Uczestników ma 
prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne. 

 
II. Cele konkursu. 
1. Konkurs ma charakter uczelniany i skierowany jest do nauczycieli akademickich (bez 

względu na formę zatrudnienia) prowadzących zajęcia ze studentami I roku 
kulturoznawstwa z obszaru zarządzanie kulturą w roku akademickim 2012/13 w Wyższej 
Szkole Gospodarki. 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja i promocja innowacyjnych metod dydaktycznych 
stosowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną w ramach wdrażania systemów 
poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. 

3. Promocja dorobku nauczycieli w ramach pracy dydaktycznej ze studentami Uczelni oraz 
wyłonienie nauczycieli propagujących twórcze i innowacyjne podejście do pracy 
dydaktycznej. 

 
III. Etapy i przebieg Konkursu. 
1. Konkurs składa się z trzech etapów: 
I etap – ZGŁOSZENIE – zgłoszenia udziału można dokonać wypełniając formularz 
udostępniony na stronie internetowej www.konkursy.byd.pl. Formularz należy przesłać do 
Organizatora najpóźniej do 20 września 2013 r. na adres: kulturoznawstwo@byd.pl. 
II etap – PRZESYŁANIE DOKUMENTACJI – zgłoszeni do konkursu nauczyciele proszeni są o 
przesyłanie opisu/dokumentacji swoich innowacyjnych działań dydaktycznych. Termin 
nadsyłania: 30 września 2013 r. na adres kulturoznawstwo@byd.pl. 
III etap – weryfikacja i ocena prac nadesłanych przez nauczycieli, wyłonienie najbardziej 
innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych.  
 
2. Dokumentacja działań dydaktycznych składa się z załączników:   
a) opis przedmiotu,  
b) przykładowe prace studentów, 
c) inne – np. nagrania z zajęć, dokumentacja projektów studenckich, dokumentacja 
osiągniętych efektów kształcenia oraz wykorzystywanych metod dydaktycznych. 
 

http://www.konkursy.byd.pl/


Jeśli dany nauczyciel akademicki prowadził dany przedmiot w poprzednich latach i dokonał 
zmian w prowadzeniu zajęć – do porównania może nadesłać poprzedni opis przedmiotu oraz 
dokumentację. 
3. Kryteria oceny materiałów nadesłanych w II etapie Konkursu: 
- opis przedmiotu w zestawieniu z przykładowymi pracami studentów pod kątem osiągnięcia 
przez nich zakładanych efektów kształcenia, 
- wprowadzanie nowatorskich i autorskich rozwiązań w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
- stosowanie różnorodnych środków i rozwiązań dydaktycznych, 
- stosowane metody dydaktyczne, ich różnorodność i oryginalność, 
- dobór narzędzi dydaktycznych (np. oprogramowanie, sprzęt multimedialny),  
- aktywizacja studentów do samodzielnych poszukiwań, 
- stymulowanie studentów do współpracy w grupie. 
4. Sposób dostarczenia materiałów w II etapie Konkursu. 
Materiały mogą być nadsyłane: 

- w formie elektronicznej na adres kulturoznawstwo@byd.pl; 
- na adres głównego Organizatora z dopiskiem na kopercie „Kulturoznawstwo – 

innowacyjna dydaktyka” lub dostarczone osobiście. 
 

IV. Uczestnicy Konkursu. 
Uczestnikiem Konkursu może być nauczyciel akademicki (bez względu na formę 
zatrudnienia) prowadzący zajęcia ze studentami I roku kulturoznawstwa z obszaru 
zarzadzania kulturą w r.a. 2012/13 w Wyższej Szkole Gospodarki. 
 
V. Skład Jury Konkursowego. 
W skład Jury wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora Konkursu. 
 
VI. Szczegółowy harmonogram Konkursu: 

Akcja Termin 
 

Ogłoszenie konkursu 
 

25.07.2013 r. 

I etap – przyjmowanie zgłoszeń 
 

do 20.09.2013 r. 

II etap – przesyłanie przez nauczycieli 
opisu/dokumentacji ich twórczych 
i innowacyjnych dokonań dydaktyczno-wychowawczych 
 

do 30.09.2013 r. 

III etap - weryfikacja i ocena nadesłanych 
zgłoszeń przez Jury 
 

25.10.2013 r. 

Ogłoszenie wyników konkursu 31.10.2013  

 

VII. Forma ogłoszenia wyników konkursu:  

Termin opublikowania wyników na stronie www.konkursy.byd.pl i  www.ikf.wsg.byd.pl: 
31.10.2013r. 

mailto:kulturoznawstwo@byd.pl
http://www.konkursy.byd.pl/
http://www.ikf.wsg.byd.pl/


Wręczenie dyplomów i nagród: nie później niż 1 miesiąc od dnia ogłoszenia wyników 
konkursu,   termin ustalony indywidualnie z nagrodzonymi. 

 
VIII. Postanowienia dodatkowe 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoważne z zaakceptowaniem przez 

Uczestnika zasad określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem do jego 
przestrzegania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia wizerunku 
Laureata Konkursu oraz Uczestników wyróżnionych w Konkursie za pomocą środków 
informatycznych lub masowego przekazu. Laureaci Konkursu, ani uczestnicy 
wyróżnieni nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz 
operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub 
nieprawidłowości w przebiegu Konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia 
warunków Regulaminu, w tym zmiany terminów prowadzenia Konkursu lub 
przerwania Konkursu w każdym czasie. 

 
 
 
 
 
 


