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Agata

31 mln zł otrzyma Uniwersytet Rzeszowski na swój rozwój. - To pieniądze, które
zmodernizują całą naszą bazę dydaktyczną - cieszą się władze uczelni
Projekt pod hasłem "Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu" znalazł się na
liście rankingowej projektów zakwalifikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Będzie on realizowany ze środków programu Kapitał Ludzki.
31 mln zł to jedna z najwyższych kwot przyznanych w ramach tego programu. Więcej
otrzymały tylko Politechnika Warszawska - 50 mln zł oraz AWF w Poznaniu - 42 mln zł.
putBan(62); - Dostaliśmy prezent na gwiazdkę! Pracowaliśmy nad tym projektem przez rok,
więc bardzo się cieszymy, bo to pieniądze, które zmodernizują całą naszą bazę dydaktyczną.
To dofinansowanie wielu obszarów, dla których środków musielibyśmy szukać w wielu
miejscach - mówi dr hab. Czesław Puchalski, prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Na co przeznaczone zostaną te pieniądze?
* Największa kwota - aż 40 proc. wszystkich środków - zostanie przeznaczona na podniesienie
kwalifikacji pracowników dydaktycznych UR. - Nauczą się nowych technik prezentacji multimedialnych, interaktywnych, aktywizujących studentów, ale także np. emisji głosu czy
artykulacji - wyjaśnia Henryk Pietrzak, rzecznik UR.
* Zorganizowanych zostanie także około 10 studiów podyplomowych, trwających od dwóch do
trzech semestrów. Nabór na nie będzie prowadzony przez cztery kolejne lata. - Będą one
bezpłatne dla uczestników, czyli nauczycieli zawodu, którzy nie mają uprawnień
pedagogicznych - wyjaśnia rzecznik.
* Środki unijne UR wyda także na zbudowanie platformy e-learningowej, kupi sprzęt
komputerowy, programy, przeszkoli kadry.
* W 40 miejscach na uczelni powstaną kafejki internetowe, które przede wszystkim mają
umożliwić dostęp do platformy e-learningowej.
* Do potrzeb niepełnosprawnych dostosowane zostaną: infrastruktura i programy nauczania.
* Zastrzykiem 7 mln zł wsparte zostanie Biuro Karier. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na
staże produkcyjne, wdrożone zostaną programy przystosowujące studentów do poruszania się
na rynku pracy czy planowania indywidualnej kariery zawodowej.
Na Podkarpaciu jeszcze trzy inne uczelnie otrzymają środki z programu Kapitał Ludzki:
Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle 5,3 mln zł, blisko 2 mln zł PWSZ w Krośnie, a Wyższa
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 3,9 mln zł na projekt "Jakość - edukacja sukces".
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- Wykorzystamy te środki na wdrożenie systemu zarządzania jakością opartego na ISO. Będzie
on dotyczył przede wszystkim działów wspomagających proces dydaktyki. Ale jego skutki
odczują przede wszystkim studenci, bo wypracowane zostaną jasne, jednoznaczne wytyczne i
procedury dotyczące m.in. procesu kształcenia czy załatwiania przez nich spraw studenckich wyjaśnia Konrad Łoboda z biura projektów WSIiZ. Wszystkie środki, które w ramach tego
programu rozdzieliło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mają wzmocnić potencjał
dydaktyczny uczelni.
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