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Harmonogram szkoleń kadry  

 

 pt. „Podnoszenie świadomości nt. niepełnosprawności”  

dla pracowników naukowych i administracyjnych 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 

 

  

W ramach projektu „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” zaplanowane zostały szkolenia 

dotyczące podnoszenia świadomości nt. niepełnosprawności.  

Zgodnie z wnioskiem przewiduje się przeszkolić łącznie 400 osób, z czego:  

 

1. 200 osób kadry dydaktycznej Uczelni, co stanowi 25% ogółem zatrudnionych (K 311, M 

476, łącznie: 787) - stan na dzień 31.05.2019, 20 grup po 10 max osób/grupę w wymiarze 16h 

zajęć na jedną edycję szkolenia. 

  

2. 200 osób kadry administracyjnej Uczelni, co stanowi 43% ogółem zatrudnionych (K 333, M 

124, łącznie: 457) - stan na dzień 31.05.2019, 20 grup po 10 max osób/grupę w wymiarze 16h 

zajęć na jedną edycję szkolenia.   

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KADRY UKSW:  

  

1. Szkolenia dla kadry dydaktycznej 

rok akad. semestr grupy 

2020-2021  letni   Szkolenie  dla kadry dydaktycznej 

- 5 grup  

- max 10 osób w grupie – łącznie max 50 osób 

- wymiar 16h zajęć dla każdej grupy – łącznie 5x16=80h 

2021-2022 zimowy Szkolenie  dla kadry dydaktycznej 

- 5 grup  

- max 10 osób w grupie – łącznie max 50 osób 

- wymiar 16h zajęć dla każdej grupy – łącznie 5x16=80h 

2021-2022 letni Szkolenie  dla kadry dydaktycznej 
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- 5 grup  

- max 10 osób w grupie – łącznie max 50 osób 

- wymiar 16h zajęć dla każdej grupy – łącznie 5x16=80h 

2022-2023 zimowy Szkolenie  dla kadry dydaktycznej 

- 5 grup  

- max 10 osób w grupie – łącznie max 50 osób 

- wymiar 16h zajęć dla każdej grupy – łącznie 5x16=80h 

 

2. Szkolenia dla kadry administracyjnej 

rok akad. semestr grupy 

2020-2021  letni   Szkolenie  dla kadry administracyjnej 

- 5 grup  

- max 10 osób w grupie – łącznie max 50 osób 

- wymiar 16h zajęć dla każdej grupy – łącznie 5x16=80h 

2021-2022 zimowy Szkolenie  dla kadry administracyjnej 

- 5 grup  

- max 10 osób w grupie – łącznie max 50 osób 

- wymiar 16h zajęć dla każdej grupy – łącznie 5x16=80h 

2021-2022 letni Szkolenie  dla kadry administracyjnej 

- 5 grup  

- max 10 osób w grupie – łącznie max 50 osób 

- wymiar 16h zajęć dla każdej grupy – łącznie 5x16=80h 

2022-2023 zimowy Szkolenie  dla kadry administracyjnej 

- 5 grup  

- max 10 osób w grupie – łącznie max 50 osób 

- wymiar 16h zajęć dla każdej grupy – łącznie 5x16=80h 

 


