UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY.
SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland, tel. / fax (48 22) 569 96 70
REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w Projekcie pt. „Program Rozwoju
Kompetencji WMP UKSW” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
2. Realizatorem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą
w Warszawie (01-815), ul. Dewajtis 5, w skrócie UKSW.
3. Projekt realizowany jest w okresie: od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r., na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu numer POWR.03.01.00-00-K424/16.
4. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 110 studentów studiów stacjonarnych I i II
stopnia z ostatnich 2 semestrów z kierunku Informatyka i kierunku Matematyka z Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW i dostosowanie do potrzeb pracodawców
w regionie poprzez umożliwienie uczestnikom udziału w zajęciach warszatowych kształcących
kompetencje informatyczne i analityczne, wizytach studyjnych, dodatkowych zajęciach realizowanych z
udziałem pracodawców, zajęciach z przedsiębiorczości i z kompetencji komunikacyjnych, co w
konsekwencji przedłoży się na podjęcie zatrudnienia lub kontynuowanie edukacji.
5. Dla Uczestników/czek udział w projekcie jest bezpłatny.
6. Oferowane w ramach Projektu zajęcia stanowią element dodatkowy w procesie kształcenia na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW w Warszawie.
§2
Słownik pojęć:
a) Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul.
Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa.
b) Projekt – Projekt „Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW” realizowany przez Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
numer POWR.03.01.00-00-K424/16 uzyskanej w wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego w
konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16 o dofinansowanie projektów dotyczących programów
rozwoju kompetencji w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Priorytet III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
c) Beneficjent – Podmiot realizujący Projekt, tj. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie (UKSW).
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d) Uczestnik/czka projektu – student/tka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk
Ścisłych UKSW w Warszawie, który/a po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w
regulaminie został/a zakwalifikowany/a do udziału w realizacji zadań przewidzianych w Projekcie.
e) Okres realizacji – cykl roczny trwania Projektu 01.10.2017 – 30.09.2018.
f) Biuro Projektu – jednostka powołana do bieżącego zarządzania projektem, UKSW, ul.
Wóycickiego 1/3, Bud. 21 pok. 113, 01-938 Warszawa.
§3
Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu
1. Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje:
a) realizację zajęć warsztatowych - kompetencje informatyczne i analityczne (zadanie 1)
 Developing SQL Data Model
 Administering a SQL Database Infrastructure
 Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server
 MS Excel - zastosowanie w finansach i w zarządzaniu
 Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions
 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 Android Programming
b) współpracę z pracodawcami (zadanie 2)
 Zajęcia dodatkowe realizowane przez przedstawiciela pracodawców z zakresu IT,
tworzenia oprogramowania, analizy systemowej itp.
 Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach IT
c) realizację zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji (zadanie 3)
 zajęcia warsztatowe: Pomysł na biznes
 zajęcia warsztatowe z kompetencji komunikacyjnych
2. Oferowane w ramach Projektu zajęcia wspierają rozwój następujących kompetencji:
a) kompetencje zawodowe
 zajęcia dodatkowe realizowane przez przedstawicieli pracodawców,
 wizyty studyjne u pracodawców,
b) kompetencje komunikacyjne
 zajęcia warsztatowe z komptencji komunikacyjnych: praca w grupie,
 kompetencje interpersonalne i językowe,
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c) kompetencje informatyczne i analityczne
 specjalistyczne zajęcia warsztatowe,
d) w zakresie przedsiębiorczości
 zajecia warsztatowe: Pomysł na biznes.
3. Szczegółowe informacje i harmonogram zajęć będą na bieżąco aktualizowane i zamieszczanie na
podstronie internetowej projektu, znajdującej się na stronie internetowej Wydziału MatematycznoPrzyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych wmp.uksw.edu.pl.
4. Przeprowadzony w przypadku każdego Uczestnik/czka Projektu bilans kompetencji (przed
przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia oraz po jego zakończeniu) pozwoli określić końcowy stan
kompetencji oraz poczyniony progres.
5. Na podstawie wstępnego badania kompetencji każdy Uczestnik/czka otrzyma indywidualny program
szkolenia sformułowany w oparciu o wykazane luki kompetencyjne, możliwe do wyeliminowania dzięki
udziałowi w określonych formach wsparcia.
§4
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
1. Dobór adresatów projektu jest uzasadniony oczekiwaniami i postulatami wynikającymi z analizy badań
potrzeb pracodawców oraz badań karier absolwentów.
2. Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące obligatoryjne warunki:
a) zakwalifikowanie na ostatni rok studiów I lub II stopnia na Wydziale MatematycznoPrzyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW w Warszawie w roku 2017,
b) zgłoszenie z inicjatywy studenta chęci nabycia kompetencji wykraczających poza obowiązkowy
program kształcenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW
w Warszawie,
c) złożenie kompletu dokumentów, określonych w załącznikach 1-4.
3. Projekt obejmuje kobiety i mężczyzn w proporcji adekwatnej do liczby studentów na danym roku
i kierunku ogółem dla I i II stopnia studiów zgodnie z listą rankingową zakwalifikowanych uczestników
i uczestniczek, z uwzględnieniem średnich ocen z poprzedniego roku studiów oraz analizy bilansu
kompetencji uczestników.
4. Każdy Uczestnik/czka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie
swojego wizerunku na potrzeby realizacji Projektu.
§5
Zasady rekrutacji
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1. Rekrutacja do udziału w Projekcie „Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW” prowadzona będzie
przez Projektodawcę i odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z zasadą równości
szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przyjętym we
wniosku o dofinansowanie Projektu.
3. O rozpoczęciu i przebiegu rekrutacji informować będą komunikaty zamieszczone na stronie internetowej
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW, podstronie internetowej
projektu oraz w wiadomościach e-mailowych rozsyłanych studentom spełniającym warunki
kwalifikacyjne do Projektu. Dokumenty aplikacyjne będą dostępne w Biurze Projektu, na wyżej
wymienionych stronach internetowych oraz wysłane w formie załączników do wiadomości e-mailowej.
4. Wsparciem zostanie objętych łącznie 110 studentów/-ek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
Szkoła Nauk Ścisłych UKSW w Warszawie.
5. Rekrutacja prowadzona jest na podstawie działań promocyjnych:
a) ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Projektodawcy:
b) podstrona Projektu
c) spotkania otwarte prowadzone w grupie studentów WMP spełniających kryteria uczestnictwa
w Projekcie,
d) wiadomości e-mailingowe rozesłane do grupy studentów WMP spełniających kryteria uczestnictwa
w Projekcie.
7. Nabór do Projektu wymaga złożenia w Biurze Projektu następujących dokumentów rekrutacyjnych:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
c) kwestionariusz oceny kompetencji,
d) oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku
6. Zgłoszenia do udziału w Projekcie można dokonać poprzez dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do
Biura Projektu w okresie trwania rekrutacji lub ogłoszonej rekrutacji uzupełniającej. Dokumentacja
może zostać dostarczona osobiście lub pocztą.
7. Złożone dokumenty rekrutacyjne zostaną zweryfikowane w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od ich
dostarczenia. Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów oraz oceny
spełnienia kryteriów określonych w § 4 niniejszego Regulaminu.
8. O przyjęciu do Projektu zdecyduje: najwyższa średnia ocen z roku akademickiego 2016/17 oraz analiza
(pretest) wstępnego bilansu kompetencji uczestników. Sporządzona zostanie lista rankingowa osób
aplikujących o udział w Projekcie, którzy spełnili warunki formalne.
9. W przypadku zgłoszenia się do Projektu niewystarczającej liczby studentów, zostanie ogłoszona
rekrutacja uzupełniająca trwająca od momentu zakończenia rekrutacji podstawowej do rozpoczęcia
pierwszego zadania. Rekrutacja uzupełniająca zostanie ogłoszona na stronie WMP oraz w formie emailingu rozesłanego do studentów WMP spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie.
10. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekracza limit określony w Projekcie, sporządzona zostanie lista
rezerwowa zgłoszeń spełniających warunki formalne. Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział
w Projekcie w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do Projektu lub niespełnienia warunków
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przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Wolne miejsce będzie proponowane pierwszej osobie z listy
rezerwowej. Dodatkowy nabór z listy rezerwowej przeprowadzony zostanie najpóźniej w dniu
rozpoczęcia pierwszego zadania.
11. Zakwalifikowanie do udziału w Projekcie wieńczy podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie.
12. Każdy/a z Uczestników/Uczestniczek Projektu przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych ma
obowiązek zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu, który dostępny jest w Biurze Projektu, na
stronie internetowej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW w
Warszawie oraz jako załącznik w wiadomości e-mailingowej rozsyłanej studentom na etapie rekrutacji.
13. Na etapie rekrutacji uczestników do projektu, w celu eliminowania dyskryminacji osób
z niepełnosprawnościami, zostanie włączony pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych. Wobec
osób z niepełnosprawnościami zapewnione zostaną dostosowania wyrównujące ich szanse edukacyjne.
§6
Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu
1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do:
a) uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia realizowanego w ramach Projektu,
b) uczestnictwa w 2-4 z 8 oferowanych zajęć warsztatowych kształcących kompetencje informatyczne i
analityczne, wszystkich dodatkowych zajęciach realizowanych wspólnie z pracodawcami, 2
wizytach studyjnych, zajęciach warsztatowych z przedsiębiorczości i kompetencji komunikacyjnych,
c) nieobecności w wymiarze 20% wybranych w ramach Projektu zajęć,
d) otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w ramach Projektu.
2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w oferowanych zajęciach,
b) przekazywania danych niezbędnych do wypełniania obowiązków w zakresie monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
c) do potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach przez złożenie odręcznego podpisu na liście
obecności,
d) udziału w badaniach ewaluacyjnych, w tym wypełniania pre-testów, post testów oraz
kwestionariuszy oceny zajęć,
e) udziału w co najmniej 80% planowanych zajęciach. Absencja może sięgać maksymalnie 20% zajęć.
W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik zobowiązany jest do
złożenia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności lub kopii zwolnienia lekarskiego. W przypadku
niespełnienia tego warunku Uczestnika/czki zobowiązany/a jest zwrócić poniesione koszty związane
z udziałem w zajęciach,
f) bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
w Projekcie,
g) informowania o zmianie danych osobowych oraz niezbędnych danych kontaktowych w ciągu 7 dni
od ich powstania,
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h) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywania swojego wizerunku na
cele realizacji Projektu,
i) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
j) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,
wszystkich Regulaminów UKSW w Warszawie oraz zasad współżycia społecznego.
§7
Prawa i obowiązki Beneficjenta
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do:
a) żądania złożenia dodatkowych dokumentów związanych z udziałem w projekcie,
b) gromadzenia i publikowania danych o uczestnikach Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych,
c) zmiany terminów zajęć z ważnych przyczyn,
d) monitorowania postępu uczestników biorących udział w zajęciach oraz przeprowadzenia ewaluacji
projektu.
2. Beneficjent zobligowany jest do:
a) zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w dziedzinie prowadzonych zajęć,
b) zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego,
c) respektowania w procesie rekrutacji zasady równości szans, w tym równości płci,
d) wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w formach wsparcia realizowanych w ramach
Projektu.
§8
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest zgłoszona najpóźniej na 5 dni roboczych przed
rozpoczęciem przez Uczestnika/Uczestniczkę pierwszych zajęć (rezygnacja bez podania przyczyny),
a także w trakcie ich trwania wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi
powodami osobistymi niezawinionymi przez Uczestnika/czkę. Uczestnik/czka może zostać poproszony
o przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających zaistnienie usprawiedliwiających
okoliczności (np. zaświadczenie lekarskie).
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do złożenia
pisemnego oświadczenia o wycofaniu się z udziału w projekcie wraz z podaniem jej powodów.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki z udziału w Projekcie po upływie terminu wskazanego w pkt 1,
jak również uzasadnionych przyczyn skreślenia z listy Uczestnika/czek Projektu, zobowiązany/a jest do
pokrycia kosztów swojego udziału w Projekcie.
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4. Skreślenie studentów z listy Uczestników/czek Projektu może nastąpić w przypadku:
a) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
b) naruszenia umowy przystąpienia do Projektu,
c) naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych
danych, rażące naruszenie porządku organizacyjnego w trakcie trwania studiów podyplomowych,
d) przekroczenia dopuszczalnego limitu absencji na zajęciach.
§9
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje
w do końca realizacji Projektu, tj. do dnia 30 września 2018 r.
2. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych lub
dokumentów programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak również w innych
uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej
i podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej Projektu.
3. W sprawach nieobjętych Regulaminem i umową przystąpienia do Projektu wszelkie decyzje podejmuje
Koordynator Projektu i Beneficjent, w oparciu o obowiązujące zasady Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój oraz Kodeks Cywilny.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w przypadku wstrzymania finansowania
Projektu przez Instytucję Wdrażającą, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację
Projektu.
5. Integralną cześcią regulaminu są następujące załączniki:
a) formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1;
b) oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych –
Załącznik nr 2;
c) kwestionariusz oceny kompetencji – Załącznik nr 3;
d) oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku – Załącznik nr 4

…..………………………………………
Miejscowość, data

*

……………………………………………
Czytelny podpis uczestnika projektu*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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