Załącznik nr 3
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„WZROST POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO WISBIOP W RADOMIU W
OBSZARZE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA”
REALIZOWANYM PRZEZ
WYŻSZĄ INŻYNIERSKĄ SZKOŁĘ BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY
W RADOMIU

§1
Informacja o projekcie
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Wzrost potencjału
dydaktycznego WISBIOP w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska” realizowanym w
ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka. Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt obejmuje zasięgiem całą Polskę.
Okres realizacji projektu: 01.08.2013r.- 31.07.2015r.
Wszystkie formy wsparcia zaproponowane w ramach projektu są dla jego uczestników
bezpłatne i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt przewiduje realizację dwóch edycji studiów podyplomowych w zakresie
„Odnawialne źródła energii” na kierunku inżynieria środowiska w wymiarze 190 godzin oraz
w zakresie „Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg” na kierunku budownictwo w wymiarze 190
godzin.
Regulamin określa:
definicje
zasady uczestnictwa w projekcie
zasady rekrutacji
zasady organizacyjne
Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz roztrzyganie spraw niereugulowanych w
regulaminie należy do kompetencji Kierownika Projektu.

§2
Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projektodawca - Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w
Radomiu, ul. Mokra 13/19.
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2. Studia podyplomowe – formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający
kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym
Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.
3. Projekt – „Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze budownictwa
i inżynierii środowiska”.
4. Uczestnik projektu – osobę biorącą udział w projekcie, słuchacza studiów podyplomowych.
5. Biuro Projketu - WISBIOP ul. Graniczna 24, 26-600 Radom tel. 48 385 11 15
§3
Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
- złożyła komplet dokumentów rekrytacyjnych;
- posiada wykształcenie wyższe co najmniej I-go stopnia;
- jest aktywna zawodowo – (dot. studiów „Odnawialne źródła energii”);
- ukończyła 45 rok życia w dniu przystąpienia do projektu – (dot. studiów „Odnawialne źródła
energii”);
- pracuje lub zamierza pracować w branży OŹE jako m. in. sprzedawcy instalacji OŹE,
eksperci rozwoju OŹE, doradcy inwestycyjni (dot. studiów „Odnawialne źródła energii”);
- pracuje lub zamierza pracować przy eksploatacji dróg jako m.in. pracownicy działu
utrzymania dróg w firmach budowlanych, urzędach, ZUK, MZDiM (dot. studiów
„Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg”);
- posiada dostęp do komputera i Internetu.
2. Wykaz dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projecie:
- deklaracja uczestnictwa w projekcie;
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (ZAŁĄCZNIK 1A/1B);
- kwestionariusz osobowy (ZAŁĄCZNIK 2);
- regulamin uczestnictwa w projekcie (ZAŁĄCZNIK 3);
- zaświadczenie o zatrudnieniu (ZAŁĄCZNIK 4) – (dot. studiów „Odnawialne źródła
energii”);
- dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale/odpisie/lub poświadczanej notarialnie
kopii;
- 3 aktualne fotografie zgodne z wymganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych;
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- kopia dowodu osobistego.
3. Dokumenty wraz z regulaminami dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
projektu.
4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego Regulaminu Studiów
WISBiOP, określającego prawa i obowiązki studentów oraz organizację studiów.
§4
Zasady rekrutacji uczestników projektu

1. Rekrutacja będzie uwzględniać zasadę równych szans poprzez zapewnienie możliwości
udziału w projekcie uczestnikom bez względu na płeć, stopień niepełnosprawności oraz
miejsce zamieszkania.
2. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
- dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej stworzonej dla potrzeb realizacji
projektu oraz w Biurze Projektu w Radomiu;
- dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić, podpisać i dostarczyć osobiście, faksem, drogą
meilową lub pocztową do Biura Projektu w Radomiu;
- dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia rozpoczęcia rekrutacji do momentu
wyczerpania limitu miejsc albo do dnia zakończenia rekrutacji;
- w przypadku przesyłania zgłoszenia drogą elektroniczną wymagane jest również przesłanie
kompletnej podpisanej dokumentacji w formie papierowej w terminie 5 dni roboczych od daty
zgłoszenia (za datę przyjęcia zgłoszenia uznana będzie data wysłania e-maila po potwierdzeniu
złożenia kompletnej dokumentacji w formie papierowej).
3. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność złożenia kompletnych i prawidłowo
wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.
Decyzja dot.
zakwalifikowania lub
niezakwalifikowania zostanie przekazana wszystkim kandydatom pisemnie lub telefonicznie.
4. Z uczestnikami, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zostanie podpisana
umowa uczestnictwa w projekcie. Podpisanie umowy jest równoznaczne z przystąpieniem
uczestnika do udziału w projekcie.
5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób spełniających kryteria udziału w projekcie
tworzone będą listy rezerwowe zgodnie z datami wpływu dokumentów rekrutacyjnych.
6. Osoby z list rezerowowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku
rezygnacji z udziału osoby wcześniej zakwalifikowanej.
7. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerowej podejmie
kierownik projektu.
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§5
Zasady organizacyjne

1. Każy uczestnik podlega procesowi monitoringu oraz ewaluacji mającemu na celu ocenę
skuteczności działań podjętych w ramach projektu.
2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu, ewaluacji i oceny Uczestnicy projektu
zobowiązani są do udzielania informacji na temat rezultatów ich uczestnictwa w projekcie.
3. Wszyscy uczetnicy projektu zobowiązani są do wypenienia formularza będącego podstawą
do tworzenia bazy: Podsystem Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) o
Beneficjentach Ostatecznych.
§6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia realizacji projektu i obowiązuje przez cały
czas realizacji projektu.
2. WISBiOP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym poinformuje uczestników
projektu.
3. Szczegółowe prawa i obowiązki stron reguluje „Umowa uczestnictwa w projekcie”.
Zapoznałem się i akceptuję
……………….
Data i podpis
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