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Lublin, 10.05.2015 r. 

Zapytanie ofertowe nr ZO12/MEGA/2015 

Dotyczy Projektu MEGA kompetentny Absolwent Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom pracodawców (nr 

UDA-POKL.04.01.01-00-193/14-00), współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni 

oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

Poddziałanie: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.  

Przedmiot oferty: 

opracowanie modelu współpracy biznes-nauka, w postaci dokumentu, w ramach realizacji projektu „MEGA 
kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom pracodawców”. 
 
Zgodnie z poz. 3 budżetu ww. wniosku o dofinansowanie. 
 
Szczegółowy opis oferty: 

opracowanie modelu współpracy Politechniki Lubelskiej i pracodawców z branży ICT. Należy uwzględnić 
wymagania pracodawców dotyczące kompetencji zatrudnianych pracowników i dokonać ich przełożenia na 
kompetencje studentów i absolwentów Politechniki Lubelskiej kierunku Informatyka, potencjalnych 
kandydatów na pracownika firm uwzględniając przy tym wytyczne Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku 
Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Model ten powinien zawierać 
m.in.:  

 nazwy przedmiotów na II stopniu kształcenia na kierunku Informatyka na Politechnice Lubelskiej, 
których konieczna jest modyfikacji treści; 

 formy nawiązywania współpracy Politechnice Lubelskiej i pracodawców; 
 formy udziału przedsiębiorców w życiu uczelni; 
 wpływ pracowników branży ICT na kształtowanie sylwetki absolwenta kierunku Informatyka na 

Politechnice Lubelskiej.; 
 propozycje działań podwyższających kompetencje zawodowe absolwentów kierunku Informatyka na 

Politechnice Lubelskiej. 
 

Czas realizacji: od 1.06.2015 do 03.07.2015. 

Warunki względem oferenta: 

1. Wykształcenie wyższe kierunek informatyka lub pokrewne. 

2. Stopień naukowy minimum doktor. 

3. Niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia tj. doświadczenie zawodowe:  

 udział w opracowaniu minimum 1 programu nauczania na kierunku Informatyka lub 

pokrewnym; 

 opracowane minimum 3 sylabusy do przedmiotów; 

 15 lat doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej na kierunku 

Informatyka lub pokrewnym. 

4. Udział w minimum trzech panelach z pracodawcami realizowanych w ramach tego projektu. 
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Kryteria wyboru stanowić będą: 
1. Oferta cenowa – 100 % . W ofercie proszę o podanie kosztu brutto całości. 

 
 

Termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie papierowej lub przesłać mailem na adres 
m.latkowska@pollub.pl do dnia 22.05.2015 r., godz. 9:00. 
 
Zamawiający:  Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, NIP 712-010-46-51 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty. 
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