Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora nr 416/2014
z dnia 20 grudnia 2014r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„STAŻE I SZKOLENIA CERTYFIKOWANE DLA STUDENTÓW
INFORMATYKI ORAZ ZARZĄDZANIA WSISIZ”
realizowanym 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”
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia, warunki naboru, proces rekrutacji oraz zasady
uczestnictwa w projekcie „ Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz
Zarządzania WSISiZ” realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami PAN w Warszawie ul. Newelska 6, na podstawie umowy UDA-POKL.04.01.0100-203/14-00 w 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.
Projekt jest realizowany od 17 listopada 2014r. do 30 września 2015r.

§2
Słownik terminów
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
1.
2.
3.
4.

Beneficjent – Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN
w Warszawie,
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Instytucja Zarządzająca – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju
Uczestnicy Projektu – studenci Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod
auspicjami PAN w Warszawie, którzy po spełnieniu wszystkich wymogów zostali
zakwalifikowani do udziału w projekcie,

5.
6.
7.

UE – Unia Europejska,
EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
Projekt – projekt pt. „Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz
Zarządzania WSISiZ” realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania
w Warszawie, ul Newelska 6 na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-203/14-00,
8. strona www projektu – strona internetowa, na której zamieszczane będą wszystkie informacje
i dokumenty dotyczące projektu (www.staze_projekt.wit.edu.pl),
9. Zadania projektu – rodzaje form wsparcia realizowanych w ramach projektu,
10. Biuro Projektu – siedziba: ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
11. Lista rezerwowa – lista osób spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie, które złożyły
komplet wymaganych dokumentów, a które nie zostały zakwalifikowane do uczestniczenia w
Projekcie z powodu braku miejsc.
§3
Rodzaje prowadzonych form wsparcia
1.

Projekt, o którym mowa w § 1 ust.1, obejmuje następujące rodzaje prowadzonych zajęć, zwane
dalej zadaniami projektu:
1) Zadanie 1: Staże studentów w przedsiębiorstwach dla kierunków: Informatyka oraz
Zarządzanie. Staże dla studentów będą organizowane na mocy porozumienia WSISiZ ze
studentami i zakładem pracy. Przewiduje się 80 staży dla uczestników projektu.
2) Zadanie 2. Wizyty studyjne i zajęcia dodatkowe organizowane z przedsiębiorcami dla
kierunków: Informatyka oraz Zarządzanie
3) Zadanie 3. Szkolenia certyfikowane dla kierunków: Informatyka oraz Zarządzanie.
2. Szkolenia będą miały charakter warsztatowy, prowadzone będą przez praktyków( pracowników
firm z dużym doświadczeniem w danej dziedzinie lub pracowników naukowo-dydaktycznych
posiadających doświadczenie zawodowe i praktykę zdobytą poza uczelnią). Wszystkie szkolenia
kończą się egzaminem pozwalającym uzyskać uznany certyfikat w tym międzynarodowy (ISTQB,
MS lub ILM).
§4
Uczestnicy projektu
1.

Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie student ostatnich dwóch semestrów studiów
niestacjonarnych na kierunkach Informatyka oraz Zarządzanie.
2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Projekcie jest zaliczenie przez studenta w terminie
regulaminowym wszystkich przedmiotów ujętych w planach studiów.
3. Stażem nie będą objęci studenci uczestniczący wcześniej w programach stażowych lub
praktykach w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV „Szkolnictwo
wyższe i nauka”.
4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie przez studenta w Biurze Projektu
następujących dokumentów:
1) deklaracji uczestnika Projektu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu,

2) kwestionariusza osobowego uczestnika Projektu na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
3) w przypadku stażu oświadczenia, że nie uczestniczy i nie uczestniczył w przeszłości w innym
projekcie dofinansowywanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu
IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu,
4) oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu
na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
5. Programem szkoleń certyfikowanych realizowanym jako zadanie Projektu mogą być objęci
wyłącznie uczestnicy Projektu.
6. Studenci mogą uczestniczyć maksymalnie w 3 szkoleniach certyfikowanych lub w stażu i 2
szkoleniach certyfikowanych.
§5
Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu
1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.

Udział w projekcie możliwy jest tylko po podpisaniu niezbędnych dokumentów.
Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za treść podaną w kwestionariuszu uczestnika
projektu, a w przypadku podania fałszywych danych Uczelnia zgłosi popełnienie przestępstwa
odpowiednim organom.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na zajęciach na liście
obecności.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania i składania ankiet ewaluacyjnych oraz
przekazywania Uczelni i instytucjom kontrolującym wszelkich informacji o Projekcie.
Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie mają obowiązek przystąpić do egzaminu organizowanego
przez firmę szkoleniową. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania właściwego
certyfikatu.
§6
Proces monitoringu i oceny
Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu,
kontroli i ewaluacji, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach
Projektu.
W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczestnicy Projektu zobowiązani są do
udzielenia informacji w organizowanych przez Uczelnie badaniach.
§7
Rezygnacja i wykluczenie z Projektu

1.

Student przestaje być Uczestnikiem Projektu w przypadku:
1) przejścia na urlop dziekański, z dniem podjęcia przez dziekana właściwego wydziału decyzji
o jego przyznaniu,
2) rezygnacji ze studiów z dniem jej złożenia,

3) skreślenia z listy studentów, z dniem uprawomocnienia decyzji właściwego wydziału o
skreśleniu,
4) poświadczenia w dokumentach wymienionych w p.1,2, 3 i 4 § 1 informacji niezgodnych ze
stanem faktycznym, z dniem stwierdzenia niezgodności
2. Ponowne wpisanie na listę studentów studenta, który utracił prawo do uczestniczenia w
Projekcie nie przywraca mu tego prawa.
§8
1.
2.
3.

W przypadku spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik
Projektu.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej.
Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
Projektu: www.staze-projekty@wit.edu.pl
§9

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2014r. i obowiązuje do dnia 30
września 2015r.

