Projekt „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”
Nr POWR.03.01.00-00-B056/17

Warszawa, 01.10.2019 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Studentów w Projekcie
Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. „Wiem, potrafię,
działam.

Profesjonalizacja

usług

Centrum

Szkoleń

i

Doradztwa

Zawodowego

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 01.06.2018 r. do 31.05.2021 r., na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu numer POWR.03.01.00-00-B056/17.

4.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans studentów i studentek ostatniego roku studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich na znalezienie
zatrudnienia, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym i doradczym.

5.

Dla Uczestników/czek udział w projekcie jest bezpłatny.

§2
Słownik pojęć
1.

Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej
47a, 00-695 Warszawa.

2.

Projekt – projekt „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa

numer WND-POWR.03.01.00-00-B056/17-01 uzyskanej w wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego
w konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 o dofinansowanie projektów dotyczących wspierania
świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier w ramach Działania 3.1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Biuro Projektu:
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, pok.311
01-938 Warszawa
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Zawodowego UKSW” realizowany przez UKSW na podstawie umowy o dofinansowanie projektu

Projekt „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”
Nr POWR.03.01.00-00-B056/17
Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
3.

Beneficjent – podmiot realizujący Projekt, tj. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie (UKSW),

4.

Uczestnik/czka Projektu – student/ka ostatniego roku studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich

na

UKSW,

który/a

po

spełnieniu

wszystkich

wymogów

określonych

w regulaminie został/a zakwalifikowany/a do udziału w realizacji zadań przewidzianych
w Projekcie i wypełnił/a dokumenty aplikacyjne do Projektu.
5.

Indywidualne poradnictwo – indywidualne konsultacje zawodowe obejmujące diagnozę potencjału
osoby, określenie jej luk kompetencyjnych, potrzeb, udzielenie wskazówek rozwojowych, informacji
dotyczących rynku pracy, oferty edukacyjnej.

6.

Szkolenia – formy edukacyjne dotyczące zakładania i prowadzenia firmy oraz takie, których celem
będzie podniesienie kompetencji przedsiębiorczych, a także kompetencji miękkich, cenionych przez
pracodawców. Zorganizowane jako przedmioty ogólnouczelniane fakultatywne, za których
ukończenie student/ka otrzymuje punkty ECTS.

7.

Dzień Pracodawcy na UKSW – zorganizowane przez UKSW we współpracy z pracodawcami
stowarzyszonymi m. in. we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Warszawie wydarzenie umożliwiające studentom/kom nawiązanie bezpośredniego kontaktu
z pracodawcami oraz zapoznanie z ofertą Wojewódzkiego Urzędu Pracy a pracodawcom
znalezienie kandydatów na praktyki, staże i do pracy. Przewidziano 3-krotną organizację Dnia
Pracodawcy na UKSW: w 11.2019, 05.2020, 03.2021.

8.

Edycja Projektu – etap realizacji Projektu obejmujący wsparcie doradcze i szkoleniowe skierowane
do studentów/ek. Realizacja Projektu obejmuje 4 edycji:

9.

1)

2 w roku akademickim 2019/2020

2)

2 w roku akademickim 2020/2021

Fanpage

Projektu

–

strona

w

portalu

społecznościowym

Facebook,

ogólnodostępna

w Internecie; platforma komunikacyjna między Beneficjentem a uczestnikami/czkami Projektu.
10. Strona

projektu

–

podstrona

na

stronie

internetowej

jednostki

realizującej

Projekt,

www.szkolenia.uksw.edu.pl oraz www.bk.uksw.edu.pl
11. Biuro Projektu – biuro jednostki UKSW odpowiedzialnej za realizację Projektu tj. Biuro Karier UKSW,
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mieszczące się przy ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 21, pok. 311,
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§3
Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu
1.

Wsparcie udzielane w ramach Projektu obejmuje:
1)

Indywidualne poradnictwo zawodowe (diagnoza potencjału, określenie luk kompetencyjnych,
potrzeb, udzielenie wskazówek rozwojowych, informacji dotyczących rynku pracy, oferty
edukacyjnej, dobór dalszego wsparcia);

2)

Poradnictwo i szkolenia dla studentów/ek rozważających założenie działalności gospodarczej;

3)

Szkolenia,

których

celem

będzie

podniesienie

kompetencji

przedsiębiorczych

oraz kompetencji miękkich cenionych przez pracodawców;
4)
2.

Udział w Dniu Pracodawcy na UKSW.

Wsparcie oferowane jest w formie przedmiotów ogólnouczelnianych fakultatywnych i stanowi
uzupełnienie procesu kształcenia na wszystkich wydziałach UKSW w Warszawie.

3.

Szczegółowy harmonogram szkoleń będzie na bieżąco aktualizowany i publikowany na stronie
Projektu, fanpage’u Projektu.

§4
Kryteria uczestnictwa w Projekcie
1.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która zapisze się w systemie USOS na wybrany przez siebie
przedmiot ogólnouczelniany fakultatywny realizowany w ramach Projektu i tym samym dokona
formalnego zgłoszenia do Projektu, a następnie obligatoryjnie wypełni i złoży podpisany formularz
rejestracyjny wraz z kompletem wymaganych dokumentów w biurze Projektu.

2.

Obligatoryjnym warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zakwalifikowanie na III rok studiów
pierwszego stopnia lub II rok drugiego stopnia lub V rok jednolitych studiów magisterskich w trybie
stacjonarnym

lub

niestacjonarnym

na

Uniwersytecie

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego

w Warszawie w danym roku akademickim.
3.

Każdy/a

Uczestnik/czka

zgłaszając

się

do

uczestnictwa

w

Projekcie,

wyraża

zgodę

na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie swojego wizerunku
na potrzeby realizacji Projektu.
Po spełnieniu kryterium formalnego aplikacja będzie oceniana pod kątem wysokość średniej
arytmetycznej

ocen

uwzględniającej

wyniki

z

wszystkich

egzaminów

i

zaliczeń,

także

z egzaminów poprawkowych i komisyjnych z roku akademickiego poprzedzającego rok aplikowania
do uczestnictwa w Projekcie.
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4.
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5.

W przypadku uzyskania jednakowego wyniku kwalifikacji na ostatnie dostępne miejsce decydować
będzie kolejność zgłoszenia Studenta/ki, tj. data i godzina złożenia aplikacji.

§5
Zasady rekrutacji
1.

Rekrutacja do projektu „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń
i Doradztwa Zawodowego UKSW” będzie prowadzona zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu
i zasadą równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn. Wszystkie działania i etapy rekrutacji
zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2.

Proces rekrutacji będzie prowadzony zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu przyjętym
we wniosku o dofinansowanie Projektu. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie cyklicznie,
minimum na 14 dni przed każdą edycją. Nabór do I edycji projektu rozpocznie się z początkiem
semestru zimowego od października 2019 r., zgodnie z akademickim kalendarzem rejestracji w
systemie USOS. Rejestracja na kolejne edycje będzie rozpoczynała się na początku każdego nowego
semestru. Do każdej z 4 edycji będą rekrutowane 2 lub 3 grupy studentów/ek po maksymalnie 12
osób. Rejestracja będzie osobna dla każdego z 5 przedmiotów ogólnouczelnianych realizowanych
w ramach Projektu.

3.

Informacje dotyczące rozpoczęcia i przebiegu rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej
Projektu, na fanpage’u Projektu, na stronie internetowej Biura Karier oraz w USOSweb. Będą także
wysyłane za pomocą mailingu do osób spełniających warunki kwalifikacyjne do Projektu.

4.

Dokumenty aplikacyjne będą udostępniane za pomocą strony Projektu i fanpage’a Projektu.
Możliwe będzie również wypełnienie dokumentów w biurze Projektu. Obowiązkiem osób
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie będzie dostarczenie w wyznaczonym przez Biuro Projektu
terminie wypełnionych i podpisanych dokumentów aplikacyjnych w formie papierowej, tj.
Formularz zgłoszenia udziału w Projekcie (Załącznik nr 1),

2)

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 2),

3)

Oświadczenie Uczestnika Projektu (Załącznik nr 3),

4)

Oświadczenie dotyczące zgody na upublicznianie wizerunku (Załącznik nr 4),

5)

Informacja o uczestniku Projektu (Załącznik nr 5).

W przypadku zgłoszenia się do Projektu niewystarczającej liczby studentów/ek, najpóźniej tydzień
po zakończeniu rekrutacji podstawowej zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

6.

O zakwalifikowaniu studenta/ki do Projektu decyduje powołana przez Kierownika Projektu Komisja
Rekrutacyjna, która analizując kryteria naboru i stworzoną przez system USOS dedykowaną listę
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5.

1)

Projekt „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”
Nr POWR.03.01.00-00-B056/17
rankingową weryfikującą zakładane kryteria naboru do Projektu zgłoszonych Studentów/ek
zatwierdza ostateczną listę Uczestników/ek Projektu.
7.

Decyzja Komisji o zakwalifikowaniu lub odmowie zakwalifikowania na listę Uczestników Projektu jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8.

Niezwłocznie po zatwierdzeniu ostatecznej listy Uczestników Projektu wszyscy kandydaci do udziału
w Projekcie za pomocą poczty elektronicznej zostaną poinformowani o wyniku rekrutacji
(zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie).

9.

Zakwalifikowanie się do udziału w Projekcie obliguje Uczestnika/czkę Projektu do podpisania Umowy
uczestnictwa w Projekcie.

10. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc Uczestników/czek szkolenia przewidziany
w Projekcie, przygotowana zostanie lista rezerwowa kandydatów, którzy spełniają wymogi
uczestnictwa w Projekcie i będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z podstawowej listy
uczestników.
11. Każdy/a z uczestników/czek Projektu przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych ma obowiązek
zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie Projektu, fanpage’u
Projektu oraz w Biurze Projektu. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych do Projektu jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

§6
Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu
1.

2.

Uczestnik/czka Projektu ma prawo do:
1)

uczestnictwa w nieodpłatnych formach wsparcia realizowanego w ramach Projektu,

2)

nieobecności w wymiarze 20% wybranych w ramach Projektu zajęć,

3)

otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w ramach Projektu.

Uczestnik/czka zobowiązuje się do:
1)

regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w oferowanych formach wsparcia
(konsultacje z doradcą zawodowym, szkolenia),

2)

przystąpienia do zaliczenia szkoleń w formie egzaminu, testu lub rozmowy oceniającej (forma

3)

wzięcia udziału w diagnozie kompetencji i badaniu ról zespołowych,

4)

przekazywania danych niezbędnych do wypełniania obowiązków w zakresie monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
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zaliczenia zostanie określona przez prowadzącego zajęcia),
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5)

potwierdzania każdorazowo obecności na konsultacjach i szkoleniach przez złożenie
odręcznego podpisu na liście obecności oraz w karcie usług doradczych,

6)

udziału w badaniach w ramach monitoringu Uczestników/czek Projektu,

7)

informowania o zmianie danych osobowych oraz niezbędnych danych kontaktowych
w ciągu 7 dni od ich powstania,

8)

udzielenia informacji o swoim statusie na rynku pracy oraz na temat dalszego kształcenia
w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie oraz 12 miesięcy od zakończenia
kształcenia,

9)

zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

§7
Prawa i obowiązki Beneficjenta
1.

Beneficjent zastrzega sobie prawo do:
1)

gromadzenia

i

publikowania

danych

o

uczestnikach/czkach

Projektu

zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 art. 6, ust. 1, lit. c oraz art. 9,
ust. 2, lit. g.,
2)

zmiany terminów zajęć z ważnych przyczyn,

3)

monitorowania postępu uczestników biorących udział w Projekcie oraz przeprowadzenia
ewaluacji projektu.

2.

Beneficjent zobligowany jest do:
1)

zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w dziedzinie prowadzenia zajęć,

2)

zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego,

3)

respektowania w procesie rekrutacji zasady równości szans, w tym równości szans kobiet
i mężczyzn,

4)

informowania z 3-dniowym wyprzedzeniem o zmianach terminów szkoleń za pomocą strony
Projektu, fanpage’a Projektu oraz wiadomości email do uczestników,

5)

wydania

zaświadczeń

potwierdzających

udział

w

formach

wsparcia

realizowanych

Strona 6/8

w ramach Projektu.
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§8
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1.

Uczestnik/czka ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej wyłącznie w przypadku, gdy jest ona usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi
niezawinionymi

przez

Uczestnika/czkę.

Uczestnik/czka

może

zostać

poproszony/a

o przedstawienie dokumentów potwierdzających zaistnienie usprawiedliwiających okoliczności.
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 powodów.

3.

Uczestnik/czka

może

zostać

pozbawiony

możliwości

kontynuowania

udziału

w

Projekcie

w przypadku:
1)

naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,

2)

naruszenia umowy przystąpienia do Projektu,

3)

naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych
danych, rażące naruszenie porządku organizacyjnego w trakcie trwania Projektu.

4.

Nieuzasadniona rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie lub pozbawienie możliwości kontynuowania
uczestnictwa w Projekcie z winy Uczestnika/czki będzie wiązało się z zerwaniem Umowy uczestnictwa
w Projekcie z winy Uczestnika/czki Projektu i możliwością wystąpienia przez Realizatora Projektu o
zwrot poniesionych dotychczas na Uczestnika/-czkę kosztów Jego/Jej udziału w Projekcie.

§9
Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
i obowiązuje do końca realizacji Projektu, tj. do dnia 31 maja 2021 r.

2.

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów
programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak również w innych
uzasadnionych przypadkach.

3.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i podania do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze Projektu oraz na fanpage’u Projektu.
W sprawach nieobjętych Regulaminem i umową przystąpienia do Projektu wszelkie decyzje
podejmuje Beneficjent lub upoważniony przez niego kierownik projektu, z uwzględnieniem
obowiązujących zasad Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Kodeksu Cywilnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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4.

Projekt „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”
Nr POWR.03.01.00-00-B056/17
5.

Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników/czek w przypadku wstrzymania
finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również spowodowanego brakiem
środków na realizację Projektu.
Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki:
1)

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia udziału w Projekcie,

2)

Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,

3)

Załącznik nr 3: Oświadczenie Uczestnika Projektu,

4)

Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące zgody na upublicznianie wizerunku,

5)

Załącznik nr 5: Informacja o uczestniku Projektu,

6)

Załącznik nr 6: Umowa.
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