Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
REGULAMIN SZKOLEŃ
w ramach Zadania 6.
„Dostosowanie programu kształcenia na kierunku Ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW”
projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
na poziomie europejskim”

§1
Definicje
Projekt – oznacza projekt „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”,
który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie
4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów i absolwentek kierunków o
kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni,
na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA – POKL.04.01.01-00-094/09-00 zawartej z Ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2009r do 31.12.2012r.
Beneficjent/Uczelnia - Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów.
Beneficjent Ostateczny (BO) – Uczestnik i uczestniczka Projektu w Zadaniu 6, osoba.
Komisja rekrutacyjna – osoby prowadzące rekrutację Beneficjentów Ostatecznych do Zadania 6.
Pracownik administracyjny – osoba zatrudniona W Projekcie w celu obsługi administracyjnej w Zadaniu 6.
Menadżer Projektu – osoba zarządzająca Projektem.
Koordynator Merytoryczny Projektu – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację Projektu pod względem
merytorycznym.
Koordynator Zadania 6 – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku
Ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW”,
Punkt Rekrutacyjny – adres: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, ul. Ćwiklińskiej 2, pok. 6, telefon 17-872-16-03,
e-mail: kotula@univ.rzeszow.pl
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§2
Informacje ogólne
Regulamin określa zasady udziału BO w szkoleniach organizowanych w ramach Zadania 6. realizację „Dostosowanie
programu kształcenia na kierunku Ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW” w Projekcie „Budowa potencjału
dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
§3
Uczestnicy szkoleń
1.

2.

Beneficjentem Ostatecznym w Zadaniu 6. Projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria formalne:
a) jest studentem lub studentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
b) zaliczył/a test z języka angielskiego.
Beneficjenci Ostateczni Projektu zostaną wybrani na podstawie złożonych kwestionariuszy zgłoszeniowych.
§4
Organizacja szkoleń w Zadaniu 6 Projektu

1.

Beneficjent w ramach Projektu przewiduje organizację kursów specjalistycznych w następującym zakresie:
a) Gry decyzyjne,
b) Metody i techniki menadżerskie,
c) MarketPlace,
d) Przedmioty anglojęzyczne,
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2.
3.

Szkolenia prowadzone są zgodnie z opracowanym Harmonogramem. Za godzinę szkolenia uznaje się 45 minut zegarowych.
Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona.
§5
Rekrutacja na szkolenia
1.
2.

Na szkolenia zostaną przyjęte studentki i studenci, którzy spełnią wymogi formalne procesu rekrutacyjnego (zgodne z §3
ust.1 niniejszego Regulaminu) oraz uzyskają kolejno najwyższe pozycje na listach rankingowych.
Przyjęcie na szkolenie następuje według następujących kryteriów:
a) Gry decyzyjne oraz Metody i techniki menadżerskie:
i. średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze studiów uzyskanych w ostatnim zaliczonym semestrze.
ii. W przypadku osób z tą samą średnią decyduje kolejność zgłoszeń.
iii. Preferowani są studenci i studentki, którzy nie korzystali ze wsparcia z Projektu „Budowa Potencjału
Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”
b) MarketPlace:
i. Decyduje kolejność zgłoszeń
ii. Preferowani są studenci i studentki ostatnich lat studiów.
iii. Preferowani są studenci i studentki, którzy nie korzystali ze wsparcia z Projektu „Budowa Potencjału
Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”
c)

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Przedmioty anglojęzyczne:
i. Przystąpienie do testu znajomości języka angielskiego przeprowadzony przez Komisję rekrutacyjną.
ii. Wynik otrzymany z testu znajomości języka angielskiego decyduje o miejscu na liście rankingowej.
iii. Wynik otrzymany z testu znajomości języka angielskiego daje możliwość uczestniczenia w kursach
kolejnej edycji bez konieczności powtórnego zaliczania testu.
iv. Preferowani są studenci i studentki, którzy nie korzystali ze wsparcia z Projektu „Budowa Potencjału
Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Kalendarz postępowania rekrutacyjnego ustala Koordynator Zadania 6., po akceptacji przez Koordynatora
Merytorycznego Projektu.
Rekrutacja będzie odbywać się cyklicznie.
Kandydat i kandydatka na szkolenie:
a) wypełnienia kwestionariusz zgłoszeniowy.
Wzór kwestionariusza zgłoszeniowego jest dostępny w Biurze projektu i na stronie internetowej Projektu.
Osoby, które złożą kwestionariusz zgłoszeniowy, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu
braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. Do czasu rozpoczęcia szkolenia możliwe jest zakwalifikowanie
kolejnej w rankingu osoby z listy rezerwowej, w przypadku rezygnacji już zakwalifikowanego uczestnika lub uczestniczki
Z osobami zakwalifikowanymi na szkolenia zostaną podpisane stosowne umowy.

§6
Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia
1.
2.
3.
4.

Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do systematycznego udziału w zajęciach, przez co rozumie się obecność na minimum
80% ogółu godzin przewidzianych w obowiązującym go harmonogramie zajęć.
Beneficjent ostateczny uprawniony jest do otrzymania w ramach realizowanego szkolenia nieodpłatnie materiałów
szkoleniowych.
Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w Projekcie, których celem
jest dokonanie oceny charakteru i poziomu udzielanego wsparcia.
Beneficjent ostateczny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię jego danych osobowych, niezbędnych do zamieszczenia
w systemie PEFS, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późni. zm.).
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5.

Beneficjent ostateczny, który ukończył szkolenie, otrzymuje certyfikat ukończenia kursu pod warunkiem zrealizowania zakresu
kształcenia przewidzianego w programie szkolenia.
§7
Rezygnacja z udziału w Projekcie

1.

2.
3.

Uczelnia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
1) nieprzestrzegania przez BO postanowień Regulaminu,
2) opuszczenia bez usprawiedliwienia więcej niż 20% ogółu godzin zajęć przewidzianych w obowiązującym go
harmonogramie szkolenia,
3) przedstawienia nieprawdziwych danych eliminujących go, z przyczyn formalnych, z udziału w szkoleniu,
4) niestosowania się do regulaminu porządkowego obowiązującego w Uczelni.
W przypadku rozwiązania przez Uczelnię umowy z winy BO, Uczelnia ma prawo dochodzić od niego zwrotu poniesionych
kosztów, związanych z udziałem w szkoleniu.
W uzasadnionych wypadkach losowych (np. choroba słuchacza lub słuchaczki potwierdzona zaświadczeniem lekarskim),
uniemożliwiających mu, z przyczyn obiektywnych, udział w szkoleniu, Uczelnia może na pisemny i udokumentowany wniosek
BO odstąpić od domagania się od niego zwrotu kosztów spowodowanych rezygnacją z udziału w szkoleniu.
§8
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2012
Beneficjent zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu.
Zmiana regulaminu nie powoduje zmiany umowy z BO.
Uczestnik i uczestniczka Projektu pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.
Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Menadżera Projektu.
Regulamin Rekrutacji jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
www.potencjalur.univ.rzeszow.pl

Projektu:

…………………………………………………..………..………………………………………………….

Data i Podpis Menadżera Projektu
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