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Załącznik do zarządzenia nr ..................... 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia ............................. r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:  

„GeoHazardSilesia – PROGRAM NABYCIA NOWYCH KOMPETENCJI W NAUKACH O ZIEMI”  

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w następujących 

formach wsparcia: 

1) szkoleniach certyfikowanych i kursach podnoszących kompetencje studentów/ek, 

2) warsztatach i kursach podnoszących kompetencje zawodowe, językowe, informatyczne, 

analityczne, 

3) projektach wspólnych z przemysłem podnoszących kompetencje zawodowe, interpersonalne, z 

zakresu przedsiębiorczości, pracy w grupie, rozwiązywania problemów, 

4) wizytach studyjnych u pracodawców krajowych, 

5) zagranicznych wyjazdach studyjnych, 

2. Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 30.09.2019 r.  

3. Warunki realizacji projektu, jego budżet, jak również liczbę uczestników/czek określa umowa o 

dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-K316/16-00 z dnia 22.12.2016 r. oraz wniosek o 

dofinansowanie Projektu. 

§2 

Celem głównym projektu jest nabycie nowych kompetencji przez studentów/tki Wydziału Nauk o Ziemi I i 

II stopnia kierunków: geologia stosowana, inżynieria zagrożeń środowiska, geografia, geologia i geofizyka. 

Nabycie nowych kompetencji z zakresu Nauk o Ziemi zwiększy konkurencyjność absolwentów/ek 

wydziału na rynku pracy i przyczyni się do ich lepszej samooceny. Cel zostanie osiągnięty poprzez 

realizację form wsparcia wymienionych w §1, ust. 1. 

 

II. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

§3 
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1. Uczestnikami Projektu mogą zostać wyłącznie studenci/tki studiów stacjonarnych na Wydziale 

Nauk o Ziemi na kierunkach, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu, którzy w okresie od 

02.01.2017 r. do 30.09.2019 r. są studentami/tkami czterech ostatnich semestrów studiów I-go 

stopnia lub dwóch ostatnich semestrów studiów II-go stopnia. 

2. Informacje dotyczące rekrutacji do Projektu będą dostępne na stronie internetowej Projektu 

www.geohazardsilesia.us.edu.pl, na portalu społecznościowym WNoZ oraz  w Biurze Projektu 

(Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, ul. Będzińska 60, pokój 1320). 

3. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji i udziału w Projekcie jest: 

1) zaakceptowanie Regulaminu Projektu, 

2) złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych o 

których mowa w ust. 5. 

4. Za rekrutację jest odpowiedzialny Koordynator Projektu wraz z Asystentem Koordynatora 

Projektu. 

5. Wszyscy studenci/tki przystępujący do rekrutacji w ramach Projektu zobowiązani są do 

wypełnienia i złożenia następujących dokumentów: 

1) formularza zgłoszeniowego (wzór – załącznik nr 1); 

2) listu motywacyjnego 

6. Dodatkowo, w celu uzyskania większej liczby punktów w ramach rekrutacji, student/ka powinien 

złożyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągniecia naukowe, np. kopie artykułów, 

potwierdzeń uczestnictwa w konferencjach, warsztatach itp. 

7. Rekrutacja jest prowadzona osobno dla każdego zadania. Studenci/tki WNoZ o terminie 

rozpoczęcia i zakończeniu rekrutacji do poszczególnych zadań będą informowani poprzez stronę 

www Projektu.  

8. Rozpoczęcie i zakończenie rekrutacji dla zadań realizowanych w następujących kwartałach: 

1) I i II kwartale, tj. od 30.01.2017 r. do 30.05. 2017 r., oraz odpowiednio w następnych latach od 

30.01.2018 r. do 30.05.2018 r. i od 30.01.2019 do 30.05.2019 r. 

2) III i IV kwartale, tj. od 30 czerwca do 30 października 2017 oraz odpowiednio w następnych 

latach od 30.06. do 30.10.2018 i od 30.06. do 30.09.2019 r. 

8. W trakcie trwania rekrutacji w danym roku wyłoniona zostanie taka liczba studentów/ek jaka 

została określona w projekcie dla poszczególnych zadań. Ważnym elementem w procesie  

rekrutacji do poszczególnych zadań będzie ocena (Komisja Rekrutacyjna) kompetencji studenta/tki 

do uczestnictwa w poszczególnych zadaniach. Uwzględniane będą aspekty motywacyjne i 

perspektywy poszerzania wiedzy, kontynuacji nauki lub specjalizacji w zakresie zbieżnym z 

merytorycznym programem zadania, do którego rekrutowany będzie student/tka.  

9. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

1) Ocena formalna: analiza złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz weryfikacja kryteriów 

formalnych określonych w § 3 ust. 1,  

http://www.geohazardsilesia.us.edu.pl/
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2) ocena merytoryczna: ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona przez powołaną w tym 

celu Komisję o której mowa w ust. 11, w oparciu o następujące kryteria: 

a) średnia ocen kandydata/tki – liczba punktów zgodna z średnią ocen za ostatni zaliczony 

semestr studiów; 

b) dodatkowe osiągnięcia naukowe oceniane będą zgodnie z aktualnym na dany rok 

akademicki załącznikiem nr 10 do Regulaminu  ustalania wysokości, przyznawania i 

wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego, 

dotyczącym Szczegółowych zasad i kryteriów oceny merytorycznej oraz sposobu 

dokumentowania osiągnięć we wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

tj.:   

 publikacje: 2-10 pkt,  

 udział w pracach naukowo-badawczych: + 4 pkt. 

 czynny udział w konferencji naukowej: 2-4 pkt. 

 inne osiągnięcia w tym m.in. udział w warsztatach, szkoleniach, działalność w 

Kołach Studenckich itp.: za każdą dodatkową formę + 2 pkt. 

 udział w przedsięwzięciach naukowych w ramach działalności Studenckich Kół 

Naukowych + 2 pkt.,   

c) dodatkowe kryterium: zgodność kierunku, zainteresowań naukowych udokumentowanych 

wyborem tematu licencjatu lub pracy magisterskiej:+ 5 punktów;  

d) ocena motywacji zawartych w liście motywacyjnym: 0-5 pkt.;  

3) w sytuacji uzyskania przez dwie osoby takiej samej/granicznej liczby punktów zostanie 

przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna, która zadecyduje o zakwalifikowaniu danej osoby do 

projektu. 

4) ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu w ramach poszczególnych zadań oraz 

listy rezerwowej, 

11. Wyboru uczestników/czek projektu spośród kandydatów/tek dokona Komisja Rekrutacyjna w 

składzie: 

1) Prodziekan Wydziału NoZ właściwy ds. studenckich, 

2) Koordynator projektu,  

3) Przedstawiciel studentów, wskazany przez Radę Samorządu Studenckiego, 

4) Asystent Koordynatora Projektu. 

12. Nazwiska osób niezakwalifikowanych do Projektu zostaną umieszczone na listach rezerwowych. Z 

listy rezerwowej uczestnik/czka może być przeniesiony/a na listę osób zakwalifikowanych do 

projektu, tylko pod warunkiem zwolnienia miejsca przez osobę zakwalifikowaną w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  
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13. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dziekana WNoZ, składane w terminie 14 dni od 

daty ogłoszenia listy rankingowej.  

14. Cały proces rekrutacji będzie odbywał się zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji (w 

tym zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami). 

15. Po zakwalifikowaniu do Projektu, a przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia uczestnik/czka 

projektu zobowiązany/a jest do wypełnienia i złożenia w Biurze Projektu następujących 

dokumentów: 

1) deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór – załącznik nr 2); 

2) formularza danych osobowych uczestnika Projektu (wzór – załącznik nr 3); 

3) oświadczenia uczestnika Projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych (wzór – 

załącznik nr 4). 

16. Osoby zakwalifikowane do Projektu są zobowiązane do przystąpienia do bilansu kompetencji, 

przed rozpoczęciem i po zakończeniu otrzymywania wsparcia w Projekcie.   

17. Uczestnicy/czki Projektu są zobowiązani do potwierdzenia swojego udziału w poszczególnych 

formach wsparcia, do których zostali zakwalifikowani, w Biurze Projektów lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej u Asystenta Koordynatora Projektu przed rozpoczęciem wsparcia. 

18. Uczestnicy/czki Projektu, po zakończeniu udziału w projekcie, są obejmowani 12 miesięcznym 

monitorowaniem ich losów.  

19. Uczestnicy/czki Projektu mają obowiązek w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w 

Projekcie poddać się końcowemu badaniu bilansu kompetencji oraz przekazać Koordynatorowi 

Projektu lub Asystentowi Koordynatora Projektu oświadczenie, stanowiące zał. nr 5 do niniejszego 

Regulaminu, dotyczące statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub 

szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.  

20. W okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia każdy uczestnik/czka projektu zobowiązuje 

się do przekazania Koordynatorowi Projektu lub Asystentowi Koordynatora Projektu informacji 

dotyczących swojego statusu na rynku pracy, wraz z odpowiednimi dokumentami 

potwierdzającymi dany status, tj: 

1) W sytuacji podjęcia zatrudnienia rozumianego jako: zawarcie umowy o pracę na okres 

minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej 1 etatu i/lub umowy/ów cywilnoprawnej/ych 

zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy i/lub samozatrudnienie lub rozpoczęcie 

działalności gospodarczej trwające co najmniej 3 miesiące, uczestnik/czka projektu 

zobowiązany/a jest dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich 

jak: kopia umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawnej, dokument poświadczający 

samozatrudnienie, lub rozpoczęcie działalności gospodarczej; 

2) W sytuacji kontynuowania kształcenia na studiach I, II lub III stopnia, uczestnik/czka projektu 

zobowiązany/a jest dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu o przyjęciu na studia i posiadaniu 

statusu studenta. 

3) W sytuacji nie podjęcia zatrudnienia rozumianego zgodnie z pkt. 1) niniejszego ustępu, ani nie 

kontynuowania kształcenia, uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do pisemnego 

poinformowania o tym fakcie. 
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21. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, ust. 15 i ust. 19 dostępne są w Biurze Projektu oraz na 

stronie internetowej Projektu. 

 

III. Zasady monitoringu uczestników Projektu 

§4 

1. Uczestnicy/czki Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę 

skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz doskonalenia oferowanych form wsparcia, 

o których mowa w §1, ust. 1 niniejszego regulaminu. 

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i kontroli uczestnicy/czki Projektu są 

zobowiązani/ne do udziału w badaniach ankietowych organizowanych w ramach Projektu. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

§5 

1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się przepisy dokumentów 

regulujących realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz odpowiednio 

przepisy wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w szczególności 

Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do udzielenia Uczelni oraz instytucjom monitorującym 

projekty finansowane ze środków UE wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz 

udostępniania dokumentów związanych z realizacją niniejszego Projektu. 

4. Uczestnik/czka projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Uczelnię 

w celu realizacji niniejszego Projektu. 

5. Uczestnik/czka projektu przystępując do Projektu oświadcza, że zapoznał/a się i zobowiązuje się 

do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

 


