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Regulamin kursów e-learningowych realizowanych w ramach 

projektu 

„Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych”  

  

§ 1. Postanowienia ogólne  

  

1. Regulamin określa szczegółowe zasady oraz warunki rekrutacji i uczestnictwa 

uczniów uzdolnionych w kurach e-learningowych realizowanych w ramach projektu 

„Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych”, 

zwanego dalej Projektem, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanym dalej Projektem).  

2. Tematyka kursów e-learningowych obejmuję dziedzinę - informatyka.  

3. Kursy obejmują tematykę na różnych poziomach trudności (podstawowy, 

średniozaawansowany, zaawansowany).  

4. Lista oferowanych kursów e-learningowych wraz z ich tematyką jest dostępna na 

stronie Projektu: https://gdansk.pjwstk.edu.pl/zdolni-z-pomorza/.  

5. Kursy e-learningowe są dostępne na platformie, która zostanie udostępniona 

uczestnikom, którzy zostaną zrekrutowani.     

6. Dla uczestników zostały przygotowane kursy e-learningowe z następującej 

tematyki: 

1) Algorytmy i struktury danych 

2) Podstawy matematyki wyższej 

3) Programowanie Rzeczywistości Wirtualnej (VR) w środowisku Unity 

4) Programowanie w języku C# 

5) Programowanie w języku Java 

6) Wprowadzenie do systemów kontroli wersji na przykładzie GIT 

7) Unity I 

8) Unity II 

9) Adobe Photoshop 

10)  Adobe Premiere 

11)  Adobe Ilustrator 

12)  Wprowadzenie do modelowania 3D z użyciem Blendera 

13)  Wprowadzenie do druku 3D 

14)  Wstęp do Sztucznej Inteligencji 

15)  Programowanie skryptowe  

16)  Wprowadzenie do relacyjnych baz danych 

17)  LaTeX  

18)  Aplikacje baz danych 
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§ 2. Uczestnicy konkursu  

  

1. W kursach mogą uczestniczyć uczniowie, którzy zamieszkują na terenie 

województwa pomorskiego, w szczególności uczniowie objęci opieką przez 

Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego (LCNK).  

2. Uczniowie zobowiązani są do dopełnienia obowiązków związanych z udziałem 

w projekcie „Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik 

Komputerowych”, zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji uczniów do Projektu. 

3. W celu uzyskania dostępu do kursów e-learningowych należy złożyć następujące 

dokumenty podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego, lub własnoręcznie przez 

ucznia pełnoletniego: 

1) deklarację uczestnictwa w projekcie, 

2) oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych, 

3) formularz danych uczestnika projektu.  

4. Regulaminy oraz dokumenty składane przez uczestników są dostępne pod 

adresem: https://zdolnizpomorza.pl/.  

5. Przed uzyskaniem dostępu do kursu uczestnicy są zobowiązani do złożenia 

kompletu dokumentacji wymaganej przez PJATK. 

6. Po uzyskaniu loginu i hasła do kursu uczestnik otrzymuje dostęp do wszystkich 

dostępnych w danym czasie kursów e-learningowych w Projekcie.  

7. Uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednym kursie e-learningowym. 

 

§ 3. Organizacja kursów 

 
1. Czas trwania danego kursu będzie ogłoszony na stronie Projektu 

https://gdansk.pjwstk.edu.pl/zdolni-z-pomorza/.  
2. Kursy są przeznaczone do samodzielnej pracy ucznia. 
3. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skontaktowania się mailowo z autorem  

w przypadku dodatkowych wątpliwości lub pytań do kursu. 
4. Uczestnik pozytywnie kończy kurs w przypadku ukończenia nie mniej niż połowy 

lekcji przypadającej na dany kurs.   
5. Po upływie terminu trwania kursu może być on nadal aktywny na stronie Projektu, 

lecz bez asysty autora kursu. 
6. Kursy mogą być wykorzystywane jako uzupełnienie innych form wsparcia ucznia 

uzdolnionego.  
 

§ 4. Postanowienia końcowe  

  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje opiekun 

naukowy projektu „Zdolni z Pomorza – Polsko-Japońska Akademia Technik 

Komputerowych”.  
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