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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Akademia Kompetentnego Studenta” 

 

§1 Postanowienia ogólne  

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

Białej 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 47 a, a Akademią 

Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Willowej 2. Projekt obejmuje swym zasięgiem cały 

kraj. Głównym celem Projektu jest wsparcie świadczenia wysokiej jakości Biura Karier funkcjonującego w Akademii 

Techniczno-Humanistycznej poprzez poszerzenie oferty usług oraz objęcie indywidualnym wsparciem doradczym 

studentów i podniesienie kwalifikacji pracowników Biura Karier.  

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

 

§2 Słownik pojęć 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:  

1. Projekt: projekt „Akademia Kompetentnego Studenta”.  

2. Regulamin: Regulamin uczestnictwa w Projekcie: „Akademia Kompetentnego Studenta”, Projekt jest 

dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Wykonawca - podmiot realizujący: Akademia Techniczno-Humanistyczna (ATH), 43-309 Bielsko-Biała ul. Willowa 2, 

z siedzibą Biura Projektu w Zespole ds. karier zawodowych studentów i absolwentów – Biuro Karier.   

4. Kandydat: osoba starająca się o udział w Projekcie.  

5. Uczestnik: kandydat, który po spełnieniu wymogów określonych w niniejszym Regulaminie został zakwalifikowany 

do udziału w Projekcie.  

6. Kierownik Projektu: osoba zarządzająca Projektem.  

7. Doradztwo: indywidualne spotkania doradcze i grupowe szkolenia w ramach programu Akademia Rozwoju 

Kompetencji.  

 

 

§3 Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. W Projekcie mogą wziąć udział:  

a) w ramach doradztwa indywidualnego - studenci/tki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

zarówno I jak i II stopnia studiujący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym;  

b) w ramach doradztwa grupowego – studenci/tki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zarówno 

I jak i II stopnia studiujący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym  

c) pracownicy Biura Karier – doradcy zawodowi, zatrudnieni w Biurze Karier na podstawie umowy o pracę.   

2. Warunkiem uczestnictwa w doradztwie lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych jest prawidłowe wypełnienie  

i dostarczenie do Biura Projektu, następujących dokumentów:  

a) wypełnionej i podpisanej Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu; 

b) podpisanej Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
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§4 Rekrutacja 

1. Proces rekrutacji do działań związanych z doradztwem składać się będzie z następujących etapów:  

I etap: 

 dostarczenie do Biura Projektu wypełnionych dokumentów, o których mowa w §3 pkt. 2.;   

 weryfikacja kryteriów formalnych. 

II etap:   

 decyzja o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie nastąpi po stworzeniu listy kandydatów przez 

Zespół Projektowy na podstawie przyjętych kryteriów: kolejności zgłoszeń oraz pierwszeństwa udziału studentów 

ostatnich roczników (3 rok studiów I stopnia oraz 2 rok studiów II stopnia studiujących w trybie stacjonarnym 

i niestacjonarnym). Zespół Projektowy utworzy listę rezerwową kandydatów. 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

3. Nabór Uczestników jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających warunki określone w §3 pkt. 1.  

4. Kandydaci przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych powinni zapoznać się z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu.  

5. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości 

udzielania wsparcia w ramach Projektu. Kandydat zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem 

faktycznym. 

6. Złożone przez Kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.  

7. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia prawidłowo wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone 

datą i podpisem kandydata.  

8. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie zakwalifikowanie kandydata/grupy kandydatów do udziału we 

wsparciu, którego przedmiotem była rekrutacja.  

9. Informacja o wynikach rekrutacji będzie dostępna w Biurze Projektu. Informacja ta zostanie przekazana po 

zamknięciu procesu rekrutacji każdemu z uczestników poszczególnych form wsparcia.  

10. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do danego rodzaju wsparcia zrezygnuje z uczestnictwa przed 

rozpoczęciem działania zostanie skreślona z listy uczestników, a na jej miejsce przyjęta zostanie pierwsza  

w kolejności osoba z listy rezerwowej, sporządzonej w trakcie rekrutacji, która złożyła kompletne dokumenty 

rekrutacyjne.  

11. Rezygnacja powinna nastąpić pisemnie poprzez przesłanie informacji drogą mailową na adres aks@ath.bielsko.pl.   

 

 

§5 Monitorowanie udziału w Projekcie 

Uczestnik zobowiązany jest do:  

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

doradczych;  

2. uczestniczenia w min. 3 spotkaniach doradczych w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego; 

3. uczestniczenia w szkoleniu w pełnym wymiarze czasu w ramach programu Akademii Rozwoju Kompetencji;  

4. udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe w pełnym wymiarze czasu i dostarczenie do Biura Projektu 

dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu (certyfikatu/zaświadczenia);  

5. usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach poprzez pisemne wyjaśnienie lub dokument potwierdzający wystąpienie 

okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach;  

6. informowania o planowanych nieobecnościach (e-mailowo lub telefonicznie);  

7. przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie świadczenia usług doradczych (jeśli dotyczy);   

mailto:aks@ath.bielsko.pl
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8. wypełnienia ankiety monitorującej w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz udziału w innych działaniach 

monitorujących prowadzonych po zakończeniu Projektu;  

9. przekazania informacji do Biura Projektu o aktualnym statusie na rynku pracy w okresie do 5 m-cy od zakończenia 

kształcenia;  

10. udzielania instytucjom zaangażowanym w realizację POWER niezbędnych informacji dla celów monitoringu, 

sprawozdawczości, kontroli i ewaluacji;  

11. informowania o zmianie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. 

 

 

§6 Warunki ukończenia oraz rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Warunkiem otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu jest spełnienie warunków zawartych 

w §5.  

2. 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. 

3. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu narusza prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu Kierownik Projektu ma 

prawo wykreślenia Uczestnika Projektu z listy, zawiadamiając o tym Uczestnika Projektu pisemnie. 

 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Nadzór nad realizacją Projektu, 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. 

3. Biorąc udział w Projekcie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Projekcie na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie i akceptuje go bez żadnych zastrzeżeń.  

4. Aktualna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie Biura Karier.  

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 


