Projekt „Kierunek CIESZYN! - podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”

Załącznik do zarządzenia nr 120
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pt.: „Kierunek CIESZYN! - podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk
o Edukacji UŚ” nr projektu POWR.03.01.00-00-K312/16
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

I. Postanowienia ogóle
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „Kierunek
CIESZYN! - podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III.
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, w następujących formach wsparcia:
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2) dodatkowych zajęciach realizowanych wspólnie z pracodawcami w ramach Projektu:
a) warsztatach dotyczących łagodzenia sytuacji konfliktowych (20 godz.),
b) warsztatach radzenia sobie z trudnym uczniem/wychowankiem (20 godz.),
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1) szkoleniach certyfikowanych i zajęciach warsztatowych podnoszących kompetencje
studentów, w tym:
a) warsztatach rozwoju osobistego (20 godz.),
b) certyfikowanych szkoleniach w zakresie przedsiębiorczości (8 godz.),
c) warsztatach kompetencji komunikacyjnych (8 godz.),
d) certyfikowanych szkoleniach rozwijających kompetencje informatyczne
(16 godz.),
e) certyfikowanych szkoleniach – student/ka wybiera trzy spośród czterech:
 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (16 godz.),
 KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka
w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. (16 godz.),
 szkolenie z zakresu dokumentacji wizualnej 2D (16 godz.),
 szkolenie Animatorów (16 godz.);
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c)
d)
e)
f)

warsztatach „Personal branding” (budowania wizerunku) (20 godz.),
warsztatach profilaktyki wypalenia zawodowego (20 godz.),
warsztatach myślenia komputacyjnego (32 godz.),
warsztatach metod efektywnej nauki (16 godz.);

3) zajęciach praktycznych realizowanych w formie projektowej prowadzonych przez
pracodawców (40 godz.), realizowanych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
w Cieszynie.
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2. Okres realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1, zwanego dalej „Projektem”, jak
również liczbę uczestników Projektu określa umowa i aktualny wniosek
o dofinansowanie Projektu.
3. Głównym celem jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji: zawodowych,
komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencje interpersonalne
i kompetencje językowe, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych (w tym
wyszukiwania informacji) oraz analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania
problemów. Projekt obejmie 180 studentów i studentek I oraz II stopnia kierunków
animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, etnologia, pedagogika,
oligofrenopedagogika z arteterapią, edukacja kulturalna. Projekt obejmuje realizację
działań dotyczących kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od
kandydatów do pracy, w oparciu o najnowsze badania rynku. Cel zostanie osiągnięty
poprzez realizację form wsparcia wymienionych w § 1 ust. 1.
4. Wsparcie jest udzielane kompleksowo i nie ma możliwości rezygnacji z którejkolwiek
z wymienionych w ust. 1 form wsparcia.
5. Wsparcie udzielone w ramach Projektu nie jest elementem obowiązkowego programu
kształcenia na danym kierunku studiów.
6. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości dodatkowych zadań praktycznych będą one
zorganizowane zgodnie z wymogami stawianymi kursom dokształcającym (zgodnie z art.
68 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. program takich zajęć
będzie zatwierdzony przez Radę Wydziału, a zajęcia będą realizowane zgodnie
z sylabusem).
7. Uczestnik oświadcza, że nie uczestniczył, aktualnie nie uczestniczy oraz nie będzie
uczestniczył w innych projektach podnoszących kompetencje w Programie Rozwoju
Kompetencji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w trakcie
udziału w niniejszym Projekcie.
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II. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
§2
1. Uczestnikami Projektu mogą zostać wyłącznie studenci/tki studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia studiujących na czterech ostatnich
semestrach tych studiów na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji na kierunkach,
o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu, zgodnie z następującym podziałem:
1) w roku akademickim 2017/2018 - 60 uczestników;
2) w roku akademickim 2018/2019 - 60 uczestników;
3) w roku akademickim 2019/2020 - 60 uczestników.
2. Rekrutacja do Projektu odbywa się elektronicznie przez stronę internetową Projektu
(zakładka „Kierunek Cieszyn” na stronie http://weinoe.us.edu.pl/) lub poprzez Biuro
Projektu (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62,
43-400 Cieszyn, pokój 247). Rekrutacja do Projektu odbędzie się w terminach:
październik 2017 r., styczeń 2018 r., październik 2018 r., styczeń 2019 r., październik
2019 r., styczeń 2020 r.
3. Za rekrutację jest odpowiedzialny Koordynator Projektu.
4. Wszyscy studenci przystępujący do Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia
następujących dokumentów:
1) formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do Projektu - załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu;
2) deklaracji uczestnictwa w Projekcie - załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
3) formularza danych osobowych uczestnika Projektu - załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu;
4) oświadczenia uczestnika Projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz
w Biurze Projektu.
Ocenie formalnej podlegają tylko terminowo i poprawnie wypełnione zgłoszenia.
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Nie jest rozpatrywane zgłoszenie wypełnione błędnie lub złożone przez osoby, które nie
spełniają postanowień zawartych w regulaminie.
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5. Kwalifikacja do Projektu odbywa się w oparciu o listę rankingową stworzoną na
podstawie:
1) średnich ocen ostatniego roku 3,0 (1 pkt), 3,5 (2 pkt.), 4 (3 pkt.), 4,5 (4 pkt.),
>4,5 (5 pkt.) - na podstawie informacji potwierdzonych przez dziekanat;
2) zaangażowania w rozwój uczelni - zaangażowanie w rozwój uczelni, tj. koła
naukowe, samorząd studentów, organizacje studenckie (3 pkt.);
3) dodatkowych osiągnięć - np. uczestnictwo w projektach naukowych, konkursach
naukowych, konferencjach, publikacje (2 pkt.).
6. Średnią ocen oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematyczną zasadą zaokrąglania.
7. W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) liczby punktów na liście rankingowej
sporządzonej według kryteriów określonych w ust. 5 pkt 1 i 2 przez więcej niż jedną
osobę, stosuje się dodatkowe kryterium kwalifikacji, określone w ust. 5 pkt 3.
8. Kwalifikacja jest przeprowadzana przez Komisję Kwalifikacyjną, zwaną dalej „Komisją”
w składzie:
1) Koordynator Projektu – jako przewodniczący Komisji;
2) Zastępca
Dyrektora
Instytutu
Etnologii
i
Antropologii
Kulturowej
ds. Dydaktycznych;
3) Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Edukacji ds. Kształcenia;
4) Przedstawiciel studentów, wskazany przez Radę Samorządu Studenckiego.
9. Liczba uczestników zakwalifikowanych obejmuje liczbę miejsc, w danej edycji, która
każdorazowo jest podawana do ogólnej wiadomości.
10. Osoby niezakwalifikowane do Projektu są umieszczane na listach rezerwowych.
Z listy rezerwowej uczestnik może być przeniesiony na listę zakwalifikowanych tylko
pod warunkiem zwolnienia miejsca przez osobę zakwalifikowaną w postępowaniu
rekrutacyjnym.
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12. W całym procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równych szans i niedyskryminacji
(w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami), a także zasada równości
szans kobiet i mężczyzn. Nie przewiduje się preferencji dla studentów
z niepełnosprawnościami. Wyniki badań fokusowych przeprowadzonych na Wydziale
wskazują, że studenci/tki Ci chcą być traktowani na zasadach równości.
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11. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dziekana WEiNoE składane w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji.
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13. Koordynator Projektu kontaktuje się pocztą elektroniczną na adres e-mail podany
w zgłoszeniu do udziału w Projekcie ze wszystkimi kandydatami z informacją
o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie
w terminie 14 dni roboczych od zakończenia rekrutacji.
14. Kandydaci mają wgląd do wyników rekrutacji Projektu w Biurze Projektu w terminie
7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rekrutacji, wysłanej na adres
e-mail podany przez kandydata w zgłoszeniu do udziału w Projekcie.
15. Osoby zakwalifikowane do Projektu są zobowiązane do przystąpienia do bilansu
kompetencji, obejmującego badanie wstępne oraz końcowe.
16. Bilans kompetencji jest przeprowadzany przez pracowników Wydziału Etnologii i Nauk
o Edukacji.
17. Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 4 oraz zakwalifikowanie do Projektu przez
Komisję, a następnie odbycie wstępnego bilansu kompetencji, upoważnia
do uczestnictwa w formach wsparcia wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
18. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do potwierdzenia swojego udziału w formach
wsparcia, do których zostali zakwalifikowani, poprzez podpisanie się na liście obecności.
19. Uczestnik zobowiązuje się do realizowania działań przewidzianych w Projekcie zgodnie
z podpisaną deklaracją uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu), w tym:
1) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań wynikających i związanych
ze ścieżką wsparcia;
2) poinformowania w formie pisemnej Koordynatora Projektu lub osoby przez niego
wskazanej, o niepodjęciu udziału lub rezygnacji z udziału w Projekcie, wraz
z podaniem powodu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia przesłanki będącej
powodem powyższego na formularzu rezygnacji z udziału w Projekcie / przerwaniu
udziału w Projekcie, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu;
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20. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w formach
wsparcia z zastrzeżeniem, że wykonawca danej formy wsparcia może wymagać
uczestnictwa w określonym zakresie, aby np. zakwalifikować się do udziału
w egzaminie.
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3) każdorazowego informowania Koordynatora Projektu lub osoby przez niego
wskazanej, o zmianie danych osobowych uczestnika, których podanie było
wymagane na etapie rekrutacji do Projektu.

Projekt „Kierunek CIESZYN! - podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”

21. Nieuzasadniona nieobecność uczestnika powyżej wskazanego limitu będzie skutkowała
skreśleniem uczestnika z listy uczestników Projektu.
22. Każda nieobecność musi
i Koordynatorowi Projektu.

być

usprawiedliwiona

i

zgłoszona

prowadzącemu

23. Uczestnicy Projektu, po zakończeniu wsparcia są obejmowani 12 miesięcznym
monitorowaniem ich losów.
24. Uczestnicy Projektu mają obowiązek w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału
w Projekcie poddać się końcowemu badaniu bilansu kompetencji i przekazać
Koordynatorowi Projektu oświadczenie uczestnika Projektu na zakończenie udziału
w Projekcie, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu, dotyczące swojego
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Oświadczenie dostępne jest na stronie
internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.
25. W okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia każdy uczestnik/czka Projektu
zobowiązuje się do przekazania Koordynatorowi Projektu informacji dotyczących
swojego statusu na rynku pracy, wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi
dany status, tj.:
1) w sytuacji podjęcia zatrudnienia rozumianego jako: zawarcie umowy o pracę na okres
minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej 1 etatu i/lub umowy/ów
cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy i/lub
samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające co najmniej
3 miesiące, uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest dostarczyć kserokopie
dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich jak: kopia umowy o pracę i/lub
umowy cywilnoprawnej, dokument poświadczający samozatrudnienie lub rozpoczęcie
działalności gospodarczej;
2) w sytuacji kontynuowania kształcenia na studiach I, II lub III stopnia, uczestnik/czka
Projektu zobowiązany/a jest dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu o przyjęciu na
studia i posiadaniu statusu studenta;
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3) w sytuacji nie podjęcia zatrudnienia rozumianego zgodnie z pkt 1 niniejszego ustępu,
ani nie kontynuowania kształcenia, uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do
pisemnego poinformowania o tym fakcie Koordynatora Projektu.
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III. Zasady monitoringu uczestników Projektu
§3
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę
skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz udoskonalenie oferowanych form
wsparcia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i kontroli uczestnicy Projektu
są zobowiązani do udziału w badaniach ankietowych organizowanych w ramach
Projektu.
IV. Przetwarzanie danych osobowych
§4
1. Administratorem danych osobowych kandydata na uczestnika Projektu, wyłącznie dla
celów przeprowadzenia rekrutacji do Projektu, jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2. Klauzula informacyjna dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych
stanowi pkt VI załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Administratorem danych osobowych uczestnika Projektu jest minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej
2/4, 00-926 Warszawa.
4. Klauzula informacyjna dla uczestnika Projektu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
regulaminu.
5. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika Projektu odbywa się zgodnie
z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu nr POWR.03.01.00-00-K312/16-00
zawartej 2 stycznia 2017 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Instytucją
Pośredniczącą) a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (Beneficjentem Projektu).
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6. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu oraz
dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest
Koordynator Projektu.
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V. Postanowienia końcowe
§5
1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się przepisy
dokumentów regulujących realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
oraz odpowiednio przepisy wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, w szczególności Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach.
2. Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego regulaminu.
3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących postanowień regulaminu,
decyzje podejmuje Koordynator Projektu.
4. Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia Uczelni oraz instytucjom monitorującym
projekty finansowane ze środków UE wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz
udostępniania dokumentów związanych z realizacją niniejszego Projektu.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Uczelnię
w celu realizacji niniejszego Projektu.
6. Uczestnik przystępując do Projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się
do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
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7. Niniejszy regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze
Projektu.
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