
 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie 
„INŻYNIER INFORMATYK – PEWNIAK NA RYNKU PRACY” 

realizowanym w okresie 1.09.2012 – 31.12.2015 na Wy dziale Informatyki WSISiZ 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

Priorytet IV „Szkolnictwo wy ższe i nauka”, Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału 
dydaktycznego uczelni oraz zwi ększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddzi ałanie 4.1.2. „Zwi ększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gos podarki opartej na wiedzy” 

§ 1. 

Uczestnikiem projektu wymienionego w tytule (zwanego dalej Projektem) może zostać wyłącznie 
student przyjęty w roku akademickim 2012/2013 na pierwszy semestr studiów stacjonarnych na 
kierunek Informatyka na Wydziale Informatyki WSISiZ, który jest obywatelem polskim lub posiada 
zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem 
uczestniczenia w Projekcie jest złożenie przez studenta w Biurze Rekrutacji WSISiZ do dnia 
12 października 2012 r. następujących dokumentów: 

1. deklaracji uczestnika Projektu na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu, 

2. kwestionariusza osobowego uczestnika Projektu na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 
do niniejszego regulaminu, 

3. oświadczenia, że nie uczestniczy i nie uczestniczył w przeszłości w innym projekcie 
dofinansowywanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IV 
„Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działania 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego 
uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 
gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów 
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”  
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu), 

4. zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu (wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). 

§ 2. 

Programem stypendialnym realizowanym jako zadanie Projektu mogą być objęci wyłącznie uczestnicy 
Projektu. Zasady, warunki, tryb przyznawania i wypłacania stypendiów są określone w odrębnym 
regulaminie. 

§ 3. 

Programem kursów certyfikacyjnych realizowanym jako zadanie Projektu mogą być objęci wyłącznie 
uczestnicy Projektu. Zasady i warunki udziału w kursach certyfikacyjnych są określone w odrębnym 
regulaminie. 

§ 4. 

Programem studenckich staży krajowych i zagranicznych realizowanym jako zadanie Projektu mogą 
być objęci wyłącznie uczestnicy Projektu. Zasady, warunki, tryb przyznawania staży i wypłacania 
stypendiów stażowych są określone w odrębnym regulaminie. 

§ 5. 

Wszyscy uczestnicy Projektu są objęci zajęciami wyrównawczymi dla studentów pierwszego roku oraz 
zajęciami z przedsiębiorczości i szkoleniami prowadzonymi przez praktyków organizowanymi 
w ramach Projektu. Zasady i warunki uczęszczania na wymienione zajęcia są określone w odrębnym 
regulaminie. 
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§ 6. 

Prawo do uczestniczenia w Projekcie w okresie jego realizacji zachowują tylko ci studenci, którzy są 
zapisani: 

1. w roku akademickim 2012/2013 na I rok studiów, 
2. w roku akademickim 2013/2014 na II rok studiów, 
3. w roku akademickim 2014/2015 na III rok studiów, 
4. w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 na IV rok studiów. 

 § 7. 

Student przestaje być uczestnikiem Projektu w przypadku: 

1. przejścia na urlop, z dniem podjęcia przez dziekana Wydziału Informatyki WSISiZ decyzji 
o jego przyznaniu, 

2. rezygnacji ze studiów, z dniem jej złożenia, 
3. skreślenia z listy studentów, z dniem uprawomocnienia decyzji dziekana Wydziału Informatyki 

WSISiZ o skreśleniu, 
4. poświadczenia w dokumentach wymienionych w p. 1, 2, 3 i 4 § 1 informacji niezgodnych 

ze stanem faktycznym, z dniem stwierdzenia niezgodności. 

§ 8. 

Ponowne wpisanie na listę studentów studenta, który utracił prawo do uczestniczenia w Projekcie nie 
przywraca mu tego prawa. 

§ 9. 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015. 

Rektor WSISiZ 


