
Z dniem 1 września 2018 r. Politechnika Koszalińska rozpoczęła realizację projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Program zintegrowanych działań 
na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”.

Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki 
Koszalińskiej oraz usprawnienie procesów w obszarze zarządzania Uczelnią.
Okres trwania projektu: 1 września 2018 r. - 31 sierpnia 2022 r. 
Całkowita wartość projektu 11.880.249,26 zł 

KRYTERIA DOSTĘPU: studenci kierunku architektura wnętrz i wzornictwo  
semestr 5 - I stopień ( licencjat)

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych realizowanych w Instytucie Wzornictwa
w ramach Modułu 2 Podnoszenie kompetencji studentów w roku akademickim 2018/2019

I.  Certyfikowane szkolenia oraz zajęcia warsztatowe
Studenci Instytutu Wzornictwa podniosą swoje kompetencje poprzez udział w certyfikowanych 
szkoleniach. Zarówno zakres rozwijanych kompetencji i/lub kwalifikacji jak i dobór metod prowadzenia 
zajęć dobrane zostały w oparciu o potrzeby rozwojowe studentów kierunków Architektura Wnętrz 
i Wzornictwo Przemysłowe. Wsparciem objęci zostaną studenci, którym do zakończenia kształcenia 
pozostają maksymalnie 4 semestry studiów.
Kierunki Architektura Wnętrz oraz Wzornictwo Przemysłowe

1. Autodesk Inventor Stopień I i II  – kurs ma na celu rozszerzenie umiejętności projektowania 
przestrzennego, przygotowania dokumentacji rysunkowej i korzystania z baz danych elementów 
znormalizowanych.

Celem pełnego dopasowania realizowanych zajęć i ich zakresu do rzeczywistych potrzeb studentów 
oraz zapewnienia rzeczywistego wzrostu kompetencji udział w ww. szkoleniu zostanie obligatoryjnie 
poprzedzony przeprowadzeniem na wstępie bilansu kompetencji lub kwalifikacji każdego uczestnika 
projektu oraz podsumowany analogicznym badaniem pozwalającym określić stan kompetencji po 
zakończeniu otrzymania wsparcia w projekcie .
Działanie przeznaczone jest dla 30 studentów Instytutu Wzornictwa, którzy dzięki podniosą swoje 
kwalifikacje informatyczne. 
II.  Wizyty studyjne 
Studenci Instytutu Wzornictwa podniosą swoje kompetencje zawodowe, analityczne i komunikacyjne 
poprzez udział w wizytach studyjnych u pracodawców. 

Studenci zainteresowani udziałem w Projekcie proszeni są o złożenie dokumentów rekrutacyjnych 
(dostępne w zakładce Dokumenty Rekrutacyjne)     w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 
października 2018 r.

godz. 9.00 – 13.00

ul. Racławicka 15-17

Dziekanat - pok. 118

Dostęp do dokumentów rekrutacyjnych:

•	 www.power.tu.koszalin.pl



•	 Zakładka: Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności 
kształcenia na Politechnice Koszalińskiej

•	 DOKUMENTY REKRUTACYJNE

•	 STUDENT 

1. Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracja uczestnictwa w projekcie

2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

3. Formularz danych uczestnika

4. Oświadczenie o preferowanych formach wsparcia


