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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH W PROJEKCIE  

„Akademia Kompetentnego Studenta” 

 

 

§1 Postanowienia ogólne  

1. Projekt pn. Akademia Kompetentnego Studenta jest realizowany przez Akademię Techniczno-Humanistyczną  

w Bielsku-Białej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe 

dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-

B012/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, a Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, z siedzibą przy 

ul. Willowej 2.  

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2017 r. do 30.11.2020 r.  

3. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa określa zakres wsparcia doradczego w ramach Projektu pn. Akademia 

Kompetentnego Studenta.  

4. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu 

i może rozpocząć udział w Projekcie po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień. 

 

 

§2 Wsparcie realizowane w ramach projektu  

1. W ramach Projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z następujących form wsparcia: 

a. indywidualne doradztwo zawodowe – dotyczyć będzie m.in.: badania kompetencji i predyspozycji 

zawodowych, planowania ścieżki kariery lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości – co stanowi łącznie 

min. 3 spotkania, 

b. grupowe doradztwo zawodowe (szkolenia w ramach programu Akademii Rozwoju Kompetencji) – tematyka 

warsztatów obejmuje przygotowanie wejścia na rynek pracy i kształtowanie umiejętności miękkich, a także 

kształtuje postawy przedsiębiorcze i przygotowuje do założenia własnego biznesu. Harmonogram szkoleń 

będzie dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Biura Karier. 

 

 

§3 Warunki uczestnictwa w doradztwie indywidualnym i szkoleniach 

1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które:  

a. posiadają status studenta/tki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – dotyczy doradztwa 

indywidualnego i szkoleń;  

b. studiują na studiach I lub II stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – dotyczy 

doradztwa indywidualnego;  

c. studiują w pierwszej kolejności na 2 lub 3 roku studiów I stopnia bądź studenci 1 lub 2 roku studiów II 

stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej– dotyczy szkoleń;  

2. Zasady rekrutacji określa Regulamin Projektu Akademia Kompetentnego Studenta.  

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

a. potwierdzenia obecności na szkoleniu/spotkaniu doradczym poprzez złożenie podpisu na liście obecności/karcie 

usług doradczych;  

b. informowania o planowanych nieobecnościach (e-mailowo lub telefonicznie); 
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c. przekazania informacji do Biura Projektu o aktualnym statusie na rynku pracy w okresie do 5 m-cy od 

zakończenia kształcenia. 

W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem wsparcia uczestnik Projektu zobowiązuje się 

dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej 

5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć szkoleniowych lub innej formy wsparcia. 

 

 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Ogólny nadzór nad realizacją usług doradczych, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym 

Regulaminie należy do Kierownika Projektu. 

2. Prawo do interpretacji i zmiany postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje w gestii Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

 


