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Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. ,,Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca"
(Zadanie 7 _ Przygotowanie i realizacja programu kształcenia na kierunku geografia|

realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

§1
Definicje

Poniższe terminy występujące w regulaminie należy rozumieć następująco:
projekt - projekt ,,Kompetentny nauczyciel - mistn i wychowawca" nr POWR.O3.01.00-00-KN22/18-

00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet ///. Szkolnictwo

wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: Priorytet 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

Uniwersytet - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - realizator

projektu;

Biuro projektu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

ul. Podchorążych2,30-084 Kraków, pokój 170b;

Umowa o dofinansowanie projektu - umowa nr POWR.03.01.00-00-KN22/18-00 zawarta przez

Uniwersytet z instytucją pośredniczącą, określająca zasady realizacji projektu oraz jego

dofinansowania w ramach programu;

Kandydatkalkandydat - osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia stacjonarne l stopnia na

specjalności nauczycielskiej, na kierunku geografia oraz o zakwalifikowanie do udziału w projekcie

na podstawie zasad określonych w Regulaminie;

Uczestniczka/ uczestnik projektu - student/studentka zakwalifikowany/a na ww. studia oraz do

udziału w projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie;

Komisja Rekrutacyjna - zespół osób dokonujący oceny spełniania formalnych i merytorycznych

kryteriów kwalifikacji kandydata oraz zatwierdzających listy uczestników/-czek projektu.

§z
Cele projektu

L. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów wybranych kierunków nauczycielskich

na drodze realizacji programów studiów opartych na Modelu Kształcenia Przyszłych Nauczycieli.

Kluczowym zamierzeniem jest kształcenie młodych ludzi tak, aby mogli oni sprostaĆ potrzebom

i wyzwaniom gospodarki, rynku pracy ispołeczeństwa w zakresie zawodu nauczyciela.

§s
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez

Uniwersytet.

2. Projekt realizowany jest od 1 października 2018 do 30 września 2023 roku.

3, projektowa Komisja Rekrutacyjna na danym kierunku studiów zostaje powołana przez

właściwego prorektora.
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4. Uczestnikami projektu są: studenci kierunku geografia l stopnia

5. W ramach projektu przewidziano uczestnictwo studentek i studentów kierunku geografia

w następujących aktywnościach :

a) szkolenie / kurs

b) szkolenie zagraniczne

c) wsparcie z wykorzystania TlK

d) wizyta studyjna

e) praktyki

f) dodatkowe zajęcia projektowe.

6. Zajęcia idziałania wymienione w punkcie 5 są obligatoryjne dla uczestników projektu.

7. Limit miejsc przewidziany w projekcie wynosi: 16.

8. Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się w terminie od 01.07,2019 do 20.L0.2OL9.

§ą
Zasady rekrutacji uczestników projektu

t, Rekrutacja uczestników projektu będzie poprzedzona działaniami informacyjno-

promocyjnymi.

2. Rekrutacja na kierunek studiów odbywa się zgodnie z procedurami obowiązującymi

w Uniwersytecie, zamieszczonymi na stronie WWW Uczelni.

3. O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się osoby przyjęte na l rok studiów na kierunku

geografia , które dostarczyły kierownikowi merytorycznemu następujące dokumenty:

a) kwestionariuszosobowy,

b) deklarację uczestnictwa,

c) zgodę na przetwarzanie danych os. na potrzeby projektu

d) kopię legitymacji studenckiej

e) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności - jeśli

dotyczy),

f) klauzulęinformacyjną.

4. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna.

5. Rekrutacja do projektu przebiega następująco:

o l etap - weryfikacja kandydatek i kandydatów w zakresie przynależności do 8rupy
docelowej, do której kierowany jest projekt (na podstawie list osób przyjętych na

kierunek geografia w roku akademickim 2O19/2O2O|,

r tl etap - ustalenie (na podstawie listy rankingowej osób przyjętych na studia) listy

kandydatek i kandydatów do projektu oraz ljsty rezerwowej.
o !l etap - weryfikacja dokumentów dostarczonych przez kandydatki i kandydatów, o któ-

rych mowa w punkcie 3.

6. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatki i kandydatów do projektu po dokonaniu

weryfikacji przedłożonych dokume ntów.

7. lnformacje o wynikach rekrutacji umieszczone zostaną na stronie projektu.
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§s
Prawa i obowiązki uczestnika projektu

t. Uczestniczka/uczestnik biorąca/-y udział w projekcie zobowiązuje się do:

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b) regularnego uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu,

c) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach przez podpisywanie list obecnoŚci oraz

wypełnianie innej dokumentacji projektowej, w tym Oświadczenia Uczestnika Projektu

(załącznik t|, Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik 2| oraz Kwestionariusza

osobowego uczestnika projektu (załącznik 3).

d) udziału w testach i ankietach ewaluacyjnych, monitoringowych.

2. Uczestniczka/uczestnik biorąca/-y udział w projekcie ma prawo do:

a) uczestniczenia w zajęciach i działaniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

b) wglądu w wyniki testów i ankiet ewaluacyjnych

§s
postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. iobowiązuje przez cały okres realizacji
projektu.
2. Aktualna treść Regulaminu wraz z wzoramidokumentów znajduje się w biurze projektu.
3. Regulamin, w uzasadnionych przypadkach, może ulec zmianie. Zmiana taka wymaga formy
pisem nej i a kceptacji Uczestników projektu potwie rdzo nej pod pisem.

4, Uniwersytet zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych Regulaminem
oraz w sytuacjach spornych.
5. Wszelkie zastrzeżenia należy zglaszać do biura projektu:

a) telefonicznie: (12) 6626409,662 63 92 i/ lub

b) pocztą elektroniczną na adres: bfu@up.krakow.pl

6. Niniejszy projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równoŚci szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn,

ZatWierdzony:

ds. Rozwoju

dr Stawarz, prof. UP
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