
 

 

REGULAMIN PROJEKTU  

„Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu 

Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej”,  
POWR.03.01.00-00-K376/16 

 

 

Definicje 

Ilekroć mowa jest w regulaminie o: 

 Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Program rozwoju kompetencji 

studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału 

Chemicznego Politechniki Warszawskiej”, POWR.03.01.00-00-K376/16 

 Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć studentkę/studenta ostatnich 

semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia: 

 Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (WB UW) 

 Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (WChUW) 

 Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (WChPW) 

która/y, po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie, został 

zakwalifikowany do udziału w Projekcie  

 Biuro Projektu – należy przez to rozumieć:  

 w przypadku studentów Wydziału Biologii i Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Warszawskiego – Sekcję obsługi projektów, Wydział Biologii UW, ul. I. 

Miecznikowa1, III piętro, pokój 305 A/a 

 w przypadku studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Wydział 

Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, pokój 317B 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w projekcie „Program 

rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu 

Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej ", 

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, realizowanym w okresie od 5 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2019 r. na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.01.00-00-

K376/16. 

2. Cel główny projektu to podwyższenie kwalifikacji i wzmocnienie kompetencji 

oczekiwanych przez pracodawców przez 510 studentów Wydziałów Biologii i Chemii 

Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, 

dzięki realizacji kompleksowego programu działań praktycznych w latach 2017-2019. 

3. Wszelkie działania w Projekcie będą realizowane z poszanowaniem zasady równości 

szans płci i niedyskryminacji. 

4. Okres realizacji Projektu: 02.01.2017 – 31.12.2019. 

§1  



 

Zakres wsparcia 

1. W ramach Projektu będą przeprowadzone 3 edycje Programu Rozwoju Kompetencji 

(PRK) dla 3 kolejnych roczników Uczestników.  

2. W ramach PRK zaplanowano następujące formy wsparcia dla Uczestnika:  

 bilans kompetencji wstępny - przeprowadzony po zakwalifikowaniu Uczestnika do 

udziału projekcie i końcowy – do 4 tygodni po zakończeniu jego udziału w Projekcie 

oraz, zgodnie z wynikiem wstępnego bilansu kompetencji: 

 warsztaty związane z pozyskaniem kompetencji zawodowych wynikających z 

kierunku studiów, 

 kurs języka angielskiego branżowego 

 dodatkowe zajęcia z pracodawcami,  

 zadania praktyczne realizowane w formie projektowej  

 warsztaty z zakresu kompetencji „miękkich”, 

 wizyty studyjne w kraju  

W ramach Projektu, przewiduje się monitoring losów absolwentów po 6 i 12 miesiącach 

od zakończenia udziału w Projekcie. 

 

§2 

Zasady rekrutacji do Projektu 

1. W ramach Projektu odbędą się 3 edycje PRK, dla kolejnych 3 roczników studentów 

WB, WCh UW i WChPW, w okresie:  

I edycja: semestr letni roku akad. 2016/2017 – semestr zimowy roku akad. 2017/2018 

II edycja: semestr letni roku akad. 2017/2018 – semestr zimowy roku akad. 2018/2019 

III edycja: semestr letni roku akad. 2018/2019 –semestr zimowy roku akad. 2019/2020 do 

31.12.2019. 

W każdej edycji PRK odbędzie się rekrutacja, oddzielnie dla każdego stopnia studiów.    

2. Ogłoszenia o rekrutacji, na każdą edycję PRK, zawierające informacje o 

poszczególnych formach wsparcia, będą publikowane na stronie internetowej Wydziału 

Biologii i Wydziału Chemii UW  oraz na stronie internetowej Wydziału Chemicznego 

Politechniki Warszawskiej. Będą także upubliczniane na plakatach i tablicach ogłoszeń w 

ww. jednostkach oraz przesyłane do studentów ww. jednostek przez (odpowiednio) 

USOS/VERBIS. 

3. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji, stanowiący Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zasady rekrutacji mogą być modyfikowane w kolejnych 

edycjach PRK. 

§3 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnik/czka Projektu jest uprawniony do: 

 uczestniczenia w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu, 

 otrzymania materiałów dydaktycznych (plik doc, pdf lub ppt), 

 otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w ramach projektu. 

2. Uczestnik/czka jest zobowiązany do: 

 podania danych niezbędnych do realizacji monitoringu i sprawozdawczości w ramach 



 

Projektu i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w prowadzonych w ramach projektu 

zajęciach szkoleniowych oraz potwierdzania obecności na zajęciach poprzez złożenie 

własnoręcznego podpisu na liście obecności, 

 uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć w ramach każdej formy wsparcia, w której bierze 

udział. Uczestnik może opuścić maksymalnie 20% danych zajęć. W przypadku 

nieobecności ponad dozwolony limit uczestnik zobowiązany jest do złożenia w Biurze 

Projektu pisemnego usprawiedliwienia nieobecności lub kopii zwolnienia lekarskiego. W 

przeciwnym razie Uczelnia ma prawo dochodzić od Uczestnika/czki pełnego zwrotu 

poniesionych kosztów, związanych z udziałem w ww. zajęciach, 

 prowadzenia  tzw. indeksu uczestnika, w którym wpisywane są zajęcia, zaliczenia i 

uzyskane wyniki. Po zakończeniu udziału w projekcie student składa indeks w Biurze 

Projektu.  

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych,  

 informowania o wszelkich zmianach danych osobowych, w ciągu 7 dni od ich powstania.  

 

§4 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie może wynikać z przyczyn zdrowotnych lub działania 

siły wyższej i z zasady nie mogą być one znane przez Uczestnika/czkę w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany 

do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie wraz z podaniem 

jej powodów. 

4. Zespół zarządzający ma prawo do wykreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników w 

przypadku opuszczenia przez niego więcej niż 20% zajęć. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane są przez Koordynatora 

Projektu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Kodeksu Cywilnego oraz przepisów (odpowiednio) 

Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

3. Uczestnicy projektu są zobowiązani zaakceptować regulamin i przestrzegać jego zapisów. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Warszawa, dnia 20.03.2017 r                                         

                                                                  Zatwierdzam 

                                                                   Dr Danuta Solecka 

                                                                   Koordynator Projektu 

 


