Rzeszów, 05.05.2010 r.

Rozstrzygniecie naboru na partnerów do projektu w ramach PO KL, Działanie
4.1.1, „Zadanie 1” i „Zadanie 2”
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
Informuje o wyniku postępowania na otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, 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”.
Zadanie 1
Złożonych ofert: 1
Odrzuconych ofert: 0
Oferty złożyły firmy :
LP
1

Nazwa i adres wykonawcy
Instytut Maszyn Matematycznych 02-078
Warszawa, ul Ludwika Krzywickiego 34

Wybrana została oferta firmy:
Instytut Maszyn Matematycznych
02-078 Warszawa, ul Ludwika Krzywickiego 34
Do zakresu zadań partnera należy:
• Dostosowanie, wdrożenie i obsługa merytoryczno-techniczna platformy Moodle;
• Rozszerzenie narzędzia autorskiego TeleEdu Editor o możliwości tworzenia
i eksportowania kursów na platformę Moodle;
• Szkolenia z zakresu obsługi i administrowania platformy e-learningowej (TeleEdu
LMS i Moodle);
• Szkolenia z zakresu przygotowania materiałów i kursów e-learningowych
oraz mieszanych (na platformy TeleEdu i LMS i Moodle)
• Rozszerzenie funkcjonalności platformy e-learningowej TeleEdu LMS o możliwości
prowadzenia zdalnych szkoleń synchronicznych;
• Wykonanie (elektronizacja) szkoleń e-learningowych na platformę TeleEdu LMS
oraz platformę Moodle.
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Zadanie 2
Złożonych ofert: 1
Odrzuconych ofert: 0
Oferty złożyły firmy :
LP
1

Nazwa i adres wykonawcy
OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów ul.Lisa Kuli 3

Wybrana została oferta firmy:
OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów ul.Lisa Kuli 3
Do zakresu zadań partnera należy:
• Prowadzenie i organizowanie seminariów z przedstawicielami firm mających na celu
weryfikację treści nauczania i dostosowanie programów nauczania do oczekiwań
rynku;
• Przygotowywanie i prowadzenie fakultatywnych zajęć dydaktycznych w zakresie
praktycznych zagadnień informatycznych związanych z praca zawodową;
• Prowadzenia zajęć fakultatywnych w zakresie technologii Microsoft,
przygotowujących do egzaminów i uzyskania certyfikatów poświadczonych przez
Microsoft;
• Rozbudowa Biura Karier o moduł monitorowania kariery zawodowej absolwentów
i tworzenie na tej podstawie odpowiednich statystyk.
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