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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów 

w warsztatach tematycznych 

realizowanych w ramach projektu 

„Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady oraz warunki rekrutacji i uczestnictwa uczniów 

uzdolnionych w warsztatach tematycznych realizowanych w ramach projektu „Zdolni z 

Pomorza – Uniwersytet Gdański”, zwanego dalej Projektem, który jest 

współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Celem warsztatów tematycznych jest zapoznanie grupy ok. 10 uzdolnionych uczniów z 

praktyczną stroną realizacji projektu badawczego, obejmującej cały cykl życia projektu: 

od wstępnych założeń, poprzez badania, do prezentacji wyników. 

3. Realizacja warsztatów tematycznych poprzedzona jest etapem kwalifikacyjnym: 

„Konkursem uczniowskich projektów badawczych” dla zespołów uczniowskich. Po 

wyłonieniu zwycięskich zespołów następuje faza przygotowań, a następnie faza 

realizacji, zakończona prezentacją projektu. Szczegółowy harmonogram warsztatów 

dostępny jest na stronie Projektu: https://mat.ug.edu.pl/zdolni/ . 

4. Tematyka warsztatów mieści się w następujących trzech obszarach tematycznych, 

obejmujących następujące dziedziny wspierane w ramach Projektu: 

1) matematyka, fizyka i informatyka, 

2) biologia i chemia, 

3) kompetencje społeczne. 

5. Lista zaplanowanych na dany rok akademicki warsztatów tematycznych wraz 

z tematyką poszczególnych warsztatów jest dostępna na stronie Projektu: 

https://mat.ug.edu.pl/zdolni/ . 

 

§ 2. Konkurs 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych uczniowskich zespołowych projektów 

badawczych, które zostaną zrealizowane w ramach zaplanowanych na dany rok 

akademicki warsztatów tematycznych. 

2. W ramach konkursu zespoły uczniowskie przygotowują propozycje projektów 

badawczych zawierające: 

1) temat projektu (związany z tematyką planowanych warsztatów tematycznych), 

2) skład osobowy zespołu, 

3) szczegółowy opis projektu, 

4) wstępny harmonogram realizacji projektu, 
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5) opis doświadczenia członków zespołu w realizacji projektów, 

6) wstępny budżet projektu wraz z informacjami o wymaganych zakupach 

materiałów i wyposażenia, 

7) zakres wymaganego wsparcia merytorycznego ze strony Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

3. Zespół przesyła propozycję projektu badawczego korzystając z formularza 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, na właściwy adres e-mail 

wskazany na stronie https://mat.ug.edu.pl/zdolni/ , z tytułem wiadomości „Konkurs 

projektów badawczych”, w terminie podanym w harmonogramie warsztatów 

tematycznych. 

4. Przygotowane projekty badawcze powinny mieć charakter interdyscyplinarny, czyli 

wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia z różnych dziedzin wspieranych 

w ramach Projektu i być zgodne z tematyką zaplanowanych na dany rok akademicki 

warsztatów tematycznych. 

5. Na konkurs należy zgłaszać tylko projekty oryginalne, tj. takie, które nie były wcześniej 

realizowane na potrzeby innego konkursu. 

 

§ 3. Uczestnicy konkursu 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie objęci opieką LCNK. 

2. Uczniowie zobowiązani są do dopełnienia obowiązków związanych z udziałem w 

projekcie „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”, zgodnie z zapisami regulaminu 

rekrutacji uczniów do Projektu. 

3. Zespoły projektowe powinny liczyć od trzech do sześciu osób. W indywidualnych 

przypadkach dopuszczalne są jednak zgłoszenia zespołów dwuosobowych lub 

utworzonych przez więcej niż sześciu uczniów - pod warunkiem uzasadnienia takiej 

zmiany. 

4. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego 

biorących udział w realizacji Projektu wyłania zwycięskie zespoły i przypisuje je do 

odpowiednich warsztatów tematycznych. 

5. Przy ocenie brana jest pod uwagę: 

1) wartość naukowa zgłoszonych projektów,  

2) zgodność tematyki projektów z zaproponowaną tematyką warsztatów 

tematycznych, 

3) doświadczenie członków zespołu w realizacji projektów badawczych, 

4) wstępne zaplanowanie prac projektowych, założony budżet,  

5) zakres wymaganego wsparcia. 

6. Zwycięskie zespoły projektowe zostaną przypisane odpowiednim warsztatom 

tematycznym, przy czym zakłada się, że suma liczby członków wszystkich zespołów 

przypisanych do jednego warsztatu nie przekroczy 10 osób, chyba, że komisja 

konkursowa postanowi inaczej. 

  

https://mat.ug.edu.pl/zdolni/


 
 

Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański 

 

§ 4. Faza przygotowań 

 

1. Faza przygotowań następuje bezpośrednio po wyłonieniu zwycięskich zespołów 

2. Na początku, w fazie przygotowań, ze strony Uniwersytetu Gdańskiego wyłaniani są 

opiekunowie merytoryczni projektów uczniowskich (spośród pracowników naukowo-

dydaktycznych, doktorantów lub studentów), którzy będą udzielali uczniom wsparcia 

merytorycznego.  

3. Ostateczny zakres wsparcia na potrzeby realizacji danego projektu podlega uzgodnieniu 

pomiędzy zespołem projektowym a opiekunami merytorycznymi. 

4. Ponieważ uczniowie powinni zapoznać się z praktyczną stroną realizacji wszystkich 

etapów projektu badawczego, w fazie przygotowań zostanie wykonane doprecyzowanie 

zakresu projektu, harmonogramu działań projektowych, budżetu oraz podziału 

obowiązków na poszczególnych członków zespołu. 

 

§ 5. Faza realizacji i prezentacja projektu 

 

1. Faza realizacji projektu przebiega zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiędzy 

zespołem projektowym oraz opiekunami merytorycznymi. 

2. W ramach tej części przewiduje się spotkania robocze (zajęcia wspólne, zajęcia z 

podziałem na podgrupy, konsultacje, konsultacje zdalne). 

3. Określa się, że faza realizacji trwa przynajmniej 3 dni. 

4. Zespoły projektowe prezentują gotowe projekty zgodnie z ustaleniami opiekunów 

merytorycznych. 

5. W przypadku późniejszego prezentowania projektu konkursowego w mediach lub przed 

publicznością, bądź jego wykorzystania podczas innych konkursów lub zawodów, 

uczestnicy konkursu są zobowiązani do informowania o fakcie, iż opracowany przez 

nich projekt konkursowy powstał w ramach warsztatów tematycznych finansowanych 

ze środków projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje komisja 

konkursowa w uzgodnieniu z opiekunem naukowym projektu „Zdolni z Pomorza – 

Uniwersytet Gdański”. 

 

 


