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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” 

Moduł Podnoszenia Kompetencji 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju 

Uniwersytetu Opolskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

2. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Opolski.  

3. Projekt realizowany jest od 01.03.2018 do 28.02.2022. 

4. Moduł realizowany jest 01.03.2018 do 31.12.2021r. 

5. Biuro Projektu znajduje się pod adresem: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

Uniwersytetu Opolskiego, ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole. Tel: 77 452 74 57, E-mail: 

inkubator@uni.opole.pl 

6. Regulamin określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, procedury rekrutacji 

Uczestników Projektu, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 2. 

Definicje 

Na potrzeby realizacji projektu przyjmuje się następujące definicje: 

1. Dokumentacja rekrutacyjna – dokumenty potwierdzające chęć udziału w Module 

2. Instytucja  Pośrednicząca  –  Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju,   

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695  Warszawa 

3. Komisja Rekrutacyjna - zespół składający się z Kierownika Projektu, Specjalisty 

ds. szkoleń i Moderatora z danego kierunku objętego wsparciem 

4. Moderatorzy- pracownik naukowo-dydaktyczny ze stopniem min. doktora, 

pracujący na kierunku objętym  wsparciem, jego zadaniem będzie merytoryczna 

ocena i naukowe wsparcie studentów, oraz weryfikacja merytoryczna postępu 

nabytych kompetencji. 

5. Moduł Podnoszenia kompetencji (moduł) – część  projektu „Zintegrowany Program 

Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” obejmująca zadanie dotyczące podnoszenia 

kompetencji u studentów Uniwersytetu Opolskiego. 

6. Projekt - to projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” 
realizowany zgodnie z umową nr ………………………………………………… 
zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a 
Uniwersytetem Opolskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

mailto:inkubator@uni.opole.pl
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Rozwój 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

7. Uczestnik projektu to student studiów stacjonarnych Uniwersytetu Opolskiego; 

ostatnich 4 semestrów kierunków: 

a. Informatyka (studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie) 

b. English Philology (studia magisterskie i licencjackie)  

c. Filologia (studia magisterskie i licencjackie) 

d. Język biznesu (studia licencjackie) 

e. Języki obce w sektorze usług (studia licencjackie) 

f. Biotechnologia (ST. licencjackie) i Biotechnologia medyczna (ST. inżynierskie) 

g. Prawo (ST. magisterskie) 

h. Administracja (ST. licencjackie) 

i. Gospodarka przestrzenna (ST. inżynierskie) 

j. Logistyka (ST. licencjackie) 

k. Zarządzanie (studia magisterskie i licencjackie)  

l. Odnawialne źródła Energii (ST. inżynierskie) 

m. Edukacja Technologiczno –Informatyczna (ST. inżynierskie) 

 
zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

 

 

§ 3 

Założenia Projektu (Modułu) 

 

1. Celem ogólnym Modułu jest podniesienie kluczowych kompetencji osób uczestniczących w edukacji 

na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i 

społeczeństwa. 

2. Wsparcie kierowane jest do 421 studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Opolskiego 

z czterech ostatnich semestrów kierunków ujętych w § 2 punkt f) 

3. Działania w Module obejmują: 

a. Bilans kompetencji początkowych i końcowych 

b. Certyfikowane szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji 

c. Zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej w konkretnych 

przedsiębiorstwach. 

d. Instruktaże przystanowiskowe. 

4. Każdy uczestnik projektu uczestniczy we wszystkich wymienionych w pkt 3 działaniach. 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

 

1. Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób otwarty jedynie na kierunkach 

wymienionych w § 2 punkt f. Warunkiem przyjęcia do projektu jest status studenta ostatnich 

czterech semestrów tych kierunków. 
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2. Informacje o terminach rekrutacji i warunkach udziału w projekcie będą przekazywane na 

spotkaniach rekrutacyjnych ze studentami i opiekunami studentów. Przedmiotowe 

informacje zostaną przesłane drogą elektroniczną do jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu Opolskiego, a także zamieszczone na stronie www projektu i mediach 

społecznościowych oraz plakatach. 

3. Wzory dokumentów zgłoszeniowych oraz terminy dostępne będą w Biurze Projektu oraz na 

stronie internetowej projektu. 

4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a. Złożenie przez kandydata prawidłowo wypełnionych i podpisanych  dokumentów 

rekrutacyjnych  w Biurze Projektu, stanowiących załącznik do Regulaminu: 

i. Formularz rekrutacyjny do projektu – załącznik nr 1 

ii. Oświadczenie uczestnika projektu - załącznik nr 2 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami wymagane jest również dołączenie 

kopii orzeczenia o niepełnosprawności. 

b. Listy rankingowe dla poszczególnych kierunków obejmujące osoby, które w 

wyznaczonym terminie złożyły prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne 

ustalane będą w oparciu o  oceny punktowe następujących składowych: 

i. średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń  

w roku poprzedzającym rozpoczęcie stażu naliczona elektronicznie przez 

system Policz Średnią  (kandydat uzyskuje 1-4 pkt); 

ii. kolejność zgłoszeń ; 

iii. posiadane orzeczenie o niepełnosprawności (kandydat uzyskuje 1pkt); 

c. Listy kandydatów zakwalifikowanych do modułu zostaną upublicznione (tablica 

oraz strona internetowa Projektu).  

d. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do uczestnictwa w Module w 

przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. 

 

 

§ 5 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

 

1. Każdy z uczestników projektu ma prawo do: 

a. udziału we wszystkich formach wsparcia Modułu, 

b. otrzymania materiałów ochronnych – jeśli są wymagane, 

c. otrzymania końcowego zaświadczenia uczestnictwa w Projekcie, 

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a. zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 

b. złożenia dokumentów rekrutacyjnych, 

c. obecności i aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach projektu,  

d. złożenia podpisów na listach obecności, 

e. wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 

monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu, 
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f. zgłaszania zmian danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. 

3. Zwolnienie z obecności na zajęciach projektowych może nastąpić tylko w szczególnych 

przypadkach, tj. choroby lub nagłe wypadki losowe. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny – Uczestnicy projektu nie wnoszą opłat za udział w 

działaniach. 

5. Harmonogram działań w projekcie zostanie umieszczony na stronie www projektu, a 

informacja zostanie przesłana do uczestników drogą mailową. 

                                                                

§ 6 

Zasady monitoringu i kontroli 

 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu 

osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom 

zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej projektu www.zintegrowany.uni.opole.pl 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu.  

 

Załączniki:  

Formularz rekrutacyjny do projektu – załącznik nr 1 

Oświadczenie uczestnika projektu - załącznik nr 2 

 

 

 

 


