Regulamin akcji Student wykładowcą – rekrutacja dodatkowa
§1
Informacje ogólne
1.

Organizatorem akcji Student wykładowcą jest Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy
Instytut Badawczy (PIG-PIB) z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa.

2.

Akcja Student wykładowcą odbywa się w ramach projektu „Wsparcie działań informacyjnych
i analityczno-wdrożeniowych nt. węglowodorów z formacji łupkowych na rzecz
bezpieczeństwa energetycznego Polski i ochrony środowiska, w tym udziału społeczeństwa w
procesie udzielania koncesji - Działania edukacyjne na rzecz dzieci, młodzieży i studentów
oraz wsparcie kadry dydaktycznej w zakresie wiedzy o węglowodorach
niekonwencjonalnych” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3.

Akcja Student wykładowcą ma na celu wyedukowanie grupy do 50 studentów studiów I
stopnia (po ukończeniu 2. roku), studiów II stopnia, studiów jednolitych magisterskich po
ukończeniu 2. roku, studiów III stopnia lub studiów podyplomowych kierunku geologia lub
pokrewnych w zakresie geologii, poszukiwania i wydobywania węglowodorów z formacji
łupkowych oraz aspektów środowiskowych związanych z procesem ich poszukiwania i
wydobywania. Zadaniem wyłonionych w drodze rekrutacji studentów będzie przekazywanie
nabytej wiedzy dzieciom i młodzieży szkolnej ze szkół w całej Polsce zgłoszonych do akcji
poprzez serwis informacyjny „Gaz i ropa z formacji łupkowych”.

4.

Akcja Student wykładowcą składa się z:
A. rekrutacji studentów przeprowadzonej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Warszawie;
B. szkolenia studentów w zakresie geologii, poszukiwania i wydobywania węglowodorów
z formacji łupkowych oraz aspektów środowiskowych związanych z procesem ich
poszukiwania i wydobywania;
C. prowadzenie lekcji nt. węglowodorów z formacji łupkowych w szkołach
podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych na terenie całej Polski
przez wyłonionych w wyniku rekrutacji studentów;
§2
Rekrutacja

1. Do rekrutacji mogą przystąpić studenci studiów I stopnia (po ukończeniu 2. roku), studiów II
stopnia, studiów jednolitych magisterskich po ukończeniu 2. roku, studiów III stopnia lub
studiów podyplomowych kierunków geologicznych i pokrewnych (oprócz geologii są to m.in.
geografia, geofizyka, wiertnictwo, górnictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska)
posiadający podstawową wiedzę z zakresu geologii oraz węglowodorów z formacji łupkowych.
2. Rekrutacja obejmuje studentów z całej Polski.
3. Kandydatów obowiązuje ograniczenie wiekowe – do 30. roku życia.
4. Dodatkowa rekrutacja zostanie przeprowadzona w 3 miastach, w Gdańsku, Krakowie i
Warszawie.
5. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez Komisję Oceniającą składającą się z pracowników
PIG-PIB.

6. Rekrutacja odbędzie się w trzech etapach – (I) zgłoszenie przez serwis internetowy
infolupki.pgi.gov.pl; (II) test wiedzy; (III) rozmowa kwalifikacyjna.
7. Etap I rekrutacji składa się z dwóch części:
7.1. Przygotowanie krótkiego filmu z kandydatem w roli głównej.
•

Celem filmu jest prezentacja osoby kandydata – kim jest i dlaczego zgłasza
się do udziału w akcji Student wykładowcą.

•

Film może być nagrany za pomocą telefonu komórkowego, aparatu
fotograficznego z opcją kamery lub kamery.

•

Maksymalny czas trwania filmu to 90 sekund.

7.2. Wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego
zamieszczonego
w
serwisie
infolupki.pgi.gov.pl. Film należy zamieścić na ogólnodostępnym serwisie
internetowym (np. youtube, vimeo, itp.), a link do tego filmu należy wkleić do
formularza zgłoszeniowego.
8. O zakwalifikowaniu się do II etapu decyduje weryfikacja formalna danych w formularzu
zgłoszeniowym oraz ocena filmu przez Komisję Oceniającą. Osoby wyłonione w I etapie
kwalifikują się do II etapu rekrutacji.
9. O wynikach I etapu rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
11. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 6 lutego 2015r.
12. Etapem II rekrutacji jest test wiedzy.
•

Zakres materiału obejmuje podstawowe zagadnienia z dziedziny geologii oraz
podstawowe wiadomości na temat węglowodorów z formacji łupkowych (dostępne
w serwisie infolupki.pgi.gov.pl).

•

Test przeprowadzony będzie w lutym 2015r. w miejscach wskazanych przez
Organizatora. Dokładna data i miejsce przeprowadzenia testu zostaną przesłane do
kandydatów drogą elektroniczną.

•

Na test należy zgłosić się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

•

Czas trwania testu: 30 minut.

13. Etap III rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu
pisania testu, po sprawdzeniu testu i ogłoszeniu ich wyników przez Komisję Oceniającą.
14. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji przyjętych zostanie maksymalnie 10 osób z każdego
miasta, w którym zostanie przeprowadzona rekrutacja.
15. Wybrane osoby zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji drogą elektroniczną w ciągu 7 dni.
16. Organizator nie pokrywa kosztów podróży kandydatów do miejsca rekrutacji.

§3
Szkolenie

1. Wybrane w wyniku rekrutacji osoby zostaną zaproszone na jednodniowe szkolenie z zakresu
geologii, poszukiwania i wydobywania węglowodorów z formacji łupkowych oraz aspektów
środowiskowych związanych z procesem ich poszukiwania i wydobywania oraz elementów
pedagogiki.
2. Dokładna data i miejsce (Warszawa) przeprowadzenia szkolenia zostaną przesłane do
kandydatów drogą elektroniczną.
3. Każde szkolenie będzie zakończone krótkim sprawdzianem wiedzy.
4. Organizator nie pokrywa kosztów podróży studenta do miejsca szkolenia.

§4
Lekcje w szkołach

1. Wyłonieni w wyniku rekrutacji studenci zobowiązani są do przeprowadzenia lekcji w
wyznaczonych przez Organizatora szkołach na terenie całej Polski.
2. Studenci otrzymają przygotowane przez PIG-PIB materiały do przeprowadzenia lekcji, w tym:
scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, foldery informacyjne i in.
3. Organizator przewiduje wynagrodzenie dla studentów za prowadzone lekcje na podstawie
umowy cywilno-prawnej.
4. Dla studentów realizujących lekcje w szkołach przewidziany jest zwrot kosztów:


dojazdu i powrotu do i ze szkoły (równowartość połączenia kolejowego 2 klasy z ulgą
studencką) w przypadku zajęć odbywających się poza miejscem zamieszkania
studenta;



noclegu, jeśli w danej miejscowości zostaną zaplanowane lekcje w kolejnych dniach;



diet, w przypadku zajęć odbywających się poza miejscem zamieszkania studenta.

5. Lekcje w szkołach będą się odbywały w semestrze letnim roku szkolnego 2014/2015.
6. Organizator zastrzega sobie prawo rejestrowania za pomocą video wybranych lekcji
prowadzonych przez studentów oraz ich publikacji w serwisie infolupki.pgi.gov.pl

§5
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące przedsięwzięcia dostępne są w serwisie
infolupki.pgi.gov.pl.
2. Na prośbę studenta prowadzącego lekcje w szkołach Organizator może wystawić
rekomendację.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

