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Załącznik do zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 9 października 2012 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KIERUNKACH ZAMAWIANYCH
REALIZOWANYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH
W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

I.

Postanowienia ogólne
§1

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w kierunkach zamawianych,
realizowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, 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 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”:
1) ochrona środowiska – w ramach projektu pt.: UStuŚ - Uniwersyteckie Studia
Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”;
2) geofizyka – w ramach projektu pt.: „GEOFUTURE - Geofizyka w gospodarce
przyszłości”;
3) matematyka – w ramach projektu pt.: „Matematyka kodem nowoczesności”;
4) informatyka – w ramach projektu pt.: „Informatyka inżynierska – Kierunek
zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”;
5) chemia – w ramach projektu pt.: „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku
chemia ZLAB”.

Strona

1

2. Okres realizacji poszczególnych projektów, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej
„projektami”, jak również liczbę uczestników tych projektów określa umowa i aktualny
wniosek o dofinansowanie danego projektu.
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§2
Głównym celem projektów jest poprawa jakości i podniesienie atrakcyjności kształcenia na
kierunkach matematyczno-przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu oraz wzrost liczby
absolwentów tych kierunków, w szczególności poprzez realizację następujących form
wsparcia:
1) programu stypendialnego;
2) programu wyrównawczego;
3) programu stażowego;
4) praktyk terenowych;
5) zagranicznych wizyt studyjnych i warsztatów;
6) kursów i szkoleń/wykładów specjalistycznych.
II.

Zasady uczestnictwa w projektach
§3

1.

Uczestnikami poszczególnych projektów mogą zostać wyłącznie studenci studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego
regulaminu, którzy uzyskali status studenta w następstwie postępowania
kwalifikacyjnego w roku akademickim 2012/2013, przeprowadzonego zgodnie
z przepisami uchwały nr 88 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów
w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013, z późn. zm. Tym samym do
studentów uczestniczących w projektach nie mogą być zaliczone osoby, które zostały
studentami w rezultacie naborów przeprowadzanych we wcześniejszych latach (rok
akademicki 2011/2012 i wcześniejsze).

2.

Wszyscy studenci przystępujący do poszczególnych projektów zobowiązani są do
wypełnienia i złożenia następujących dokumentów:
1) deklaracji uczestnictwa w danym projekcie;
2) formularza danych osobowych uczestnika danego projektu – zakres danych
osobowych przekazywanych do systemu PEFS;
3) oświadczenia uczestnika danego projektu dotyczące przetwarzania danych
osobowych.

Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 upoważnia do uczestnictwa w formach
wsparcia wymienionych w § 2 niniejszego regulaminu.
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Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-3 dostępne są na stronach internetowych
poszczególnych projektów oraz w dziekanatach wydziałów, w których realizowane są
kierunki, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
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4.

Zasady uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia, o których mowa w § 2
niniejszego regulaminu regulują przepisy odrębnych regulaminów.

5.

Uczestnicy projektów są zobowiązani do potwierdzania swojego udziału
w poszczególnych formach wsparcia, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu,
zgodnie z przepisami regulaminów, o których mowa w ust. 4.

III.

Zasady monitoringu uczestników poszczególnych projektów
§4

1.

Uczestnicy projektów podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu
ocenę skuteczności działań podjętych w ramach tych projektów oraz udoskonalanie
oferowanych form wsparcia, wymienionych w § 2 niniejszego regulaminu.

2.

W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i kontroli uczestnicy projektów są
zobowiązani do udziału w badaniach ankietowych organizowanych w ramach tych
projektów.

IV.

Postanowienie końcowe
§5
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W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się przepisy
dokumentów regulujących realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz
odpowiednio przepisy wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dotyczące studentów, w szczególności Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, stanowiącego załącznik do uchwały nr 127 Senatu Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. (ogłoszonego obwieszczeniem Rektora
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 maja 2012 r.).
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