Projekt „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”
Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie
dotyczący działań realizowanych w ramach zadań: 1, 2, 3 i 4

Definicje
Ilekroć mowa jest w regulaminie o:
1) Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek złożony w naborze nr 03.05.00-IP.08-00-PZ2/17
2) Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja.
Efektywne zarządzanie, POWR.03.05.00-00-Z230/17;
3) Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć studentkę/studenta studiów stacjonarnych
I oraz II st. oraz jednolitych studiów magisterskich, która/y, po spełnieniu wszystkich
wymogów określonych w Regulaminie, został zakwalifikowany do udziału w Projekcie;
4) Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Biuro, ul. Wóycickiego 1/3, nr bud. 19, nr pok.
1912A, 01-938 Warszawa;
5) Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie;
6) Właściwym Wydziale – należy przez to rozumieć wydział, na którym odbywają się zajęcia;
7) Stronie internetowej Projektu – należy przez rozumieć stronę internetową, na której
zamieszczane będą informacje oraz dokumenty dotyczące udzielanego w Projekcie wsparcia,.
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, zwany dalej Regulaminem określa zasady
realizacji oraz uczestnictwa w Projekcie pn. Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne
zarządzanie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe
dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
2. Projekt realizowany jest od 2018-02-19 do 2022-02-18 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
Projektu POWR.03.05.00-00-Z230/17.
3. Celem głównym Projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji 3372 studentów (w tym
2158 K) studiów stacjonarnych I i II st. oraz jednolitych magisterskich na kierunkach objętych
wsparciem w ramach P, które odpowiadają
potrzebom gospodarki, rynku pracy
i społeczeństwa, a także poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania uczelnią poprzez
podniesienie kompetencji 192 os. (147 K, 45 M) z kadry kierowniczej i administracyjnej
uczelni oraz przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych.
4. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
5. Regulamin Projektu określa w szczególności:
1) zakres wsparcia;
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2) procedurę rekrutacji;
3) prawa i obowiązki uczestników Projektu.
6. Kompetencje Uczestników Projektu zostaną potwierdzone w sposób określony we wniosku
POWR.03.05.00-00-Z230/17.
§2
Zakres wsparcia
1. Wsparcie oferowane studentom w ramach Projektu obejmuje:
1) realizację programów kształcenia przez wykładowców z zagranicy (zadanie 1.) w zakresie
ustalonym przez kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych we wniosku;
2) dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych
(zadanie 2.) w celu podniesienia umiejętności studentów dla zwiększenia ich szans na rynku
pracy;
3) programy kształcenia w językach obcych (zadanie 3.) w celu podniesienia kompetencji
zawodowych i językowych;
4) podnoszenie kompetencji studentów (zadanie 4.) z zakresu kompetencji zawodowych,
kompetencji komunikacyjnych, kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki
i rozwoju kraju, kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych.
2. Przedmioty i programy kształcenia objęte wsparciem dostępne są w USOSie.
§3
Rekrutacja
1. Rekrutacja Uczestników w ramach Projektu będzie odbywała się co semestr w latach
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do wyczerpania limitu liczby Uczestników.
2. Wszystkie działania i etapy rekrutacji zostaną dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
3. Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami równości szans, niedyskryminacji oraz
dostępności.
4. Rekrutacja odbędzie wg następującego harmonogramu:
1) przeprowadzenie kampanii informacyjnej,
2) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1) wraz ze zgodą na uczestnictwo
w badaniu losów absolwentów (załącznik nr 2), oświadczeniem uczestnika Projektu
(załącznik nr 3) oraz deklaracją uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 4);
3) ocena formalno-merytoryczna,
4) ogłoszenie listy zakwalifikowanych Uczestników oraz listy rezerwowej,
5) przyjmowanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej w ciągu 5 dni od ogłoszenia
wyników,
6) ogłoszenie ostatecznej listy Uczestników w przypadku jej zmiany.
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5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4. należy złożyć w Dziekanacie właściwego wydziału w
terminie określonym w harmonogramie rekrutacji,
6. Rekrutacja odbywa się wg następujących kryteriów:
1) obligatoryjnych:
a) status studenta studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich,
b) status studenta wydziału, kierunku i roku, które są objęte wsparciem Projektu;
2) premiujących:
a) średnia ocen z ostatniego roku (w przypadku rejestracji na zajęcia w semestrze
letnim, należy podać średnią ocen z semestru zimowego).
- 4,81-5.00 - 10 pkt,
- 4,51-4,80 - 5 pkt,
- 4.00-4,50 - 3 pkt,
- 3.00-3.99 - 1 pkt;
3) udział w dotychczasowych formach wsparcia udzielanych w ramach Projektu:
a) nie brał(a) dotychczas udziału - 10 pkt,
b) brał(a) udział jeden raz - 5 pkt,
c) brał(a) więcej niż 2-3 razy - 2 pkt.
7. W przypadku niekompletności dokumentów student może je jednorazowo uzupełnić.
8. Studenci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji elektronicznie, za pomocą
wewnętrznego systemu USOS.
9. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku w kwalifikacji na ostatnie dostępne miejsce
decydować będzie kolejność zgłoszenia studenta tj. data i godzina złożenia aplikacji online.
10. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku
rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane,
11. Udział w rekrutacji do Projektu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§4
Prawa i obowiązki Uczestników
1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
1) udziału w poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w Projekcie zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2) rezygnacji z udziału w Projekcie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach. Wymagane
jest wówczas złożenie przez Uczestnika pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem
przyczyny;
3) nieobecności w 20% zajęć realizowanych w ramach projektu.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
1) stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,
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2) wypełnienia i złożenia w punkcie przyjęć (dziekanat właściwego wydziału) dokumentów
wymienionych w § 3,
3) udziału w bilansie kompetencji na etapie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz
analogicznym badaniu po zakończenie udziału w Projekcie,
4) przestrzegania ustalonego rozkładu zajęć zgodnie z harmonogramem znajdującym się w
systemie USOS,
5) obecności w 80% zajęć w ramach przedmiotu oraz pisemnego potwierdzania obecności na
zajęciach,
6) uczestniczenia w testach/egzaminach sprawdzających kompetencje zdobyte podczas zajęć
zrealizowanych w ramach Projektu,
7) informowania o wszelkich zmianach danych osobowych (zwłaszcza danych dotyczących
zmiany nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty
elektronicznej) podanych w dokumentacji rekrutacyjnej, nie później niż w ciągu 7 dni od
daty ich powstania,
8) zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Projektu oraz
przesyłanymi drogą mailową na podany adres e-mail.
9) udzielania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez Dziekana właściwego
wydziału

§5
Rezygnacja uczestnika Projektu lub skreślenie z udziału w Projekcie
1. Uczestnik Projektu (dalej zwany UP) może zrezygnować z udziału w Projekcie w wyniku
ważnych zdarzeń losowych, dotyczących jego osoby, uniemożliwiających dalsze uczestnictwo
w Projekcie. Rezygnację należy wysłać mailem na adres mailowy właściwego wydziału lub
złożyć osobiście w Dziekanacie właściwego wydziału.
2. Pełnomocnik Dziekana właściwego wydziału może wykluczyć UP z udziału w Projekcie
w przypadkach:
1) naruszenia przez UP postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
2) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń i zajęć,
3) opuszczenia przez UP ponad 20% wymiaru zajęć (łącznie usprawiedliwionych, jak i
nieusprawiedliwionych),
4) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.
3. Podstawą do decyzji o przerwaniu wsparcia jest nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż
20% zajęć.
4. Od decyzji Pełnomocnika Dziekana nie przysługuje odwołanie.
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§6
Zasady monitoringu i ewaluacji Projektu
1. W ramach realizacji Projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych
w harmonogramie Projektu.
2. UP zobowiązany jest do współdziałania z Biurem Projektu oraz Zespołem Zarządzającym
Projektem w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania realizacji
Projektu.
3. UP zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych i testach sprawdzających
dotyczących oceny poziomu wiedzy lub posiadanych umiejętności przewidzianych
w programie poszczególnych zajęć oraz udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów
przeprowadzanym w ciągu 1., 3. i 6. miesiąca od zakończenia uczestnictwa w Projekcie.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1–3 będą wykorzystywane do wywiązania się Uczelni
z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.
§7
Postanowienia końcowe
1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane są przez Dziekana Wydziału
lub Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji procesu kształcenia i podnoszenia kompetencji
w ramach projektu, zgodnie z Wnioskiem.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Kierownika Projektu.
3. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu
wymagają formy pisemnej i będą publikowane na stronie internetowej właściwych wydziałów.
4.

Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronach internetowych właściwych wydziałów.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku i obowiązuje do końca realizacji
Projektu
.
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