REGULAMIN UDZIAŁU
W PROJEKCIE „Inżynier na miarę XXI wieku”

§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt „Inżynier na miarę XXI wieku” realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn
i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe
i nauka, Poddziałanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy na podstawie umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-093/10 zawartej
pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wspólnej 1/3 a Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej z siedzibą
przy ul. Willowej 2.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Projekt obejmuje swym zasięgiem cały kraj.
4. Głównym celem Projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz
poprawa jakości kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej przy zapewnieniu
studentom wsparcia w edukacji oraz w nabywaniu kompetencji zawodowych, które
poprawią pozycję absolwentów na rynku pracy. Cel projektu realizowany jest poprzez:
• zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i technologii informacyjnych,
• dodatkowe zajęcia wspierające proces kształcenia, tj. kursy, szkolenia, wyjazdy na
targi i wizyty studyjne w przedsiębiorstwach,
• stypendia - szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów znajdują się
w regulaminie przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach studiów
zamawianych stacjonarnych na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki projekt pt.
„Inżynier na miarę XXI wieku”,
• program odpłatnych staży w przedsiębiorstwach - szczegółowe kryteria dotyczące
staży znajdują się w regulaminie organizacji i przeprowadzania staży w ramach
projektu pt. „Inżynier na miarę XXI wieku”.
5. Projekt realizowany jest w okresie od 1.06.2010 r. do 31.03.2015 r.
§2
Słownik pojęć
Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:
1. Projekt: projekt „Inżynier na miarę XXI wieku”
2. Regulamin: regulamin uczestnictwa w projekcie: „Inżynier na miarę XXI wieku”
3. Wykonawca - podmiot realizujący: Akademia Techniczno-Humanistyczna (ATH),
43-309 Bielsku-Biała ul. Willowa 2, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
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4. Kandydat: student starający się o udział w Projekcie
5. Uczestnik: kandydat, który po spełnieniu wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie został zakwalifikowany do udziału w Projekcie
6. Kierownik Projektu: osoba zarządzająca Projektem
7. Biuro Projektu: Dziekanat Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ul. Willowa 2
budynek L, 1 piętro, pokój 105
8. Strona internetowa Projektu: www.inzynier.ath.eu

§3
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestnikiem projektu może być student studiów stacjonarnych Wydziału Budowy
Maszyn i Informatyki przyjęty w latach 2010/11 i 2011/12 (I stopień) oraz od 2010/11 do
2013/14 (II stopień) na jeden z kierunków zamawianych:
- Mechanika i Budowa Maszyn (I i II stopień),
- Informatyka (I stopień),
- Automatyka i Robotyka (I stopień),
a) w zajęciach wyrównawczych z matematyki, fizyki i technologii informacyjnych mogą
wziąć udział studenci i studentki I roku studiów I stopnia ww. kierunków;
w pierwszej kolejności przyjmowani są studenci z najsłabszymi wynikami rekrutacji,
b) w dodatkowych zajęciach wspierających proces kształcenia, tj. kursach, szkoleniach,
wyjazdach na targi i wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach mogą uczestniczyć
studenci i studentki kierunków zamawianych,
c) o stypendium mogą ubiegać się studenci i studentki ww. kierunków studiów I stopnia
oraz studenci i studentki kierunku Mechanika i Budowa Maszyn studiów II stopnia szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów podane są w Regulaminie przyznawania
stypendiów motywacyjnych,
d) w programie odpłatnych staży w przedsiębiorstwach mogą uczestniczyć studenci
i studentki ostatnich lat studiów oraz realizujący tematykę pracy dyplomowej związaną
z profilem przedsiębiorstwa - szczegółowe kryteria dotyczące odbywania staży podane są
w Regulaminie organizacji i przeprowadzania staży.
2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, po spełnieniu warunków określonych w § 3 pkt.1
Regulaminu, jest wypełnienie i dostarczenie do biura Projektu, którego adres podany jest
w §2 pkt.7, następujących dokumentów:
a) wypełnionej i podpisanej deklaracji udziału w projekcie zgodnej ze wzorem
zamieszczonym na stronie internetowej Projektu,
b) oświadczenia uczestnika projektu potwierdzającego zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych na potrzeby Projektu,
c) oświadczenie uczestnika projektu potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem udziału
w projekcie „Inżynier na miarę XXI wieku”,
d) formularz rekrutacyjny.
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§4
Rekrutacja
1.
a)
b)
c)

Rekrutacja kandydatów do uczestnictwa w projekcie obejmuje:
rejestrację elektroniczną poprzez stronę internetową Projektu,
weryfikację kryteriów formalnych,
decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie, która nastąpi po:
- spełnieniu wymogów formalnych,
- uwzględnieniu pozostałych wymogów merytorycznych (zamieszczonych na stronie
internetowej Projektu) zgodnych z zasadami uwzględniającymi specyfikę
poszczególnych działań w projekcie,
d) dostarczenie do Biura Projektu dokumentów, o których mowa w §3 pkt 2.

2. O zakwalifikowaniu uczestnika projektu do zajęć wyrównawczych, kursów, szkoleń,
wyjazdów na targi i wizyty studyjne w zakładach pracy będzie decydować suma ocen
cząstkowych:
- ocena zgodności profilu kandydata i profilu zaplanowanej grupy docelowej według
wymagań dokumentacji konkursowej (0 pkt. lub 1 pkt.),
- wskaźnik rekrutacyjny (dotyczy zajęć wyrównawczych),
- średnia ocen z toku studiów (nie dotyczy zajęć wyrównawczych),
- aktywne uczestnictwo w kołach naukowych (w zależności od aktywności maksimum 1
pkt.).
Kierownik projektu ma prawo pominąć w procesie rekrutacyjnym Uczestnika, który
wziął udział w 75% oferowanych w ramach Projektu kursów i szkoleń.
3. Odwołania od decyzji rekrutacyjnej można składać do Kierownika Projektu w ciągu 3 dni
od ogłoszenia decyzji:
a) odwołanie musi zawierać przyczynę złożenia wraz z uzasadnieniem,
b) decyzje kierownika projektu są ogłaszane najpóźniej następnego dnia po rozpatrzeniu
sprawy i są ostateczne.
4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans Uczestników
Projektu.
5. Nabór Uczestników jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających warunki
określone w §3 pkt 1.
6. Kandydaci przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych powinni zapoznać się
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są
równoznaczne z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach Projektu.
8. Złożone przez Kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
9. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu
zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem potencjalnego uczestnika.
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10. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni
uczestnicy będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub
uzupełnienia dokumentów.
11. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie zakwalifikowanie kandydata do grupy
uczestników we wsparciu, którego przedmiotem była rekrutacja.
12. Informacja o Uczestnikach zakwalifikowanych do udziału w danym rodzaju wsparcia
w projekcie umieszczona będzie na stronie internetowej projektu. Informacja ta zostanie
przekazana po zamknięciu rekrutacji.
13. Jeżeli Uczestnik, który został zakwalifikowany do danego rodzaju wsparcia zrezygnuje
z uczestnictwa przed rozpoczęciem działania, zostanie skreślony z listy Uczestników,
a na jego miejsce przyjęty zostanie pierwszy w kolejności Kandydat z listy rezerwowej,
sporządzonej w trakcie rekrutacji, który złożył kompletne dokumenty rekrutacyjne.
14. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną i zostać złożona w Biurze Projektu.
§5
Monitorowanie udziału w Projekcie
1. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) potwierdzania swojej obecności na zajęciach, poprzez złożenie podpisu na liście
obecności,
b) uczestniczenia w min. 80% zajęć w przypadku zajęć wyrównawczych, kursów i szkoleń,
c) punktualnego przychodzenia na zajęcia,
d) usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub złożenie
dokumentu potwierdzającego wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w
zajęciach,
e) informowania o planowanych nieobecnościach (na piśmie w biurze projektu lub emailowo: inzynier@ath.eu ),
f) wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz poddawanie
się innym działaniom monitorującym,
g) udzielania instytucjom zaangażowanym w realizację POKL niezbędnych informacji dla
celów monitoringu, sprawozdawczości, kontroli i ewaluacji,
h) informowania o zmianach danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz
o zmianach w statusie warunków dotyczących §3 Regulaminu.
§6
Warunki ukończenia oraz rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w kursach i szkoleniach jest
spełnienia warunków zawartych w §5.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed rozpoczęciem wsparcia Uczestnik
Projektu zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie na piśmie do Biura Projektu
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najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć szkoleniowych lub innej formy
wsparcia.
3. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu narusza prawo, postanowienia niniejszego
Regulaminu Kierownik Projektu ma prawo wykreślenia Uczestnika Projektu z listy,
zawiadamiając o tym Uczestnika Projektu pisemnie na podany przez niego adres do
korespondencji - przy czym w przypadku zwrotu korespondencji, pozostawia się ją w
dokumentach Projektu ze skutkiem doręczenia.
Taki Uczestnik nie będzie miał prawa ubiegać się o udział w działaniach wspierających
proces kształcenia przewidzianych w Projekcie w kolejnym semestrze.
§7
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez ATH.
2. ATH zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania realizacji Projektu.
3. Przystępując do Projektu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Projekcie
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje go bez żadnych
zastrzeżeń.
4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
Projektu.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Bielsko-Biała, 01.10.2010 r.

Kierownik Projektu

Oryginał regulaminu do wglądu w Biurze Projektu: Dziekanat WBMiI, Bielsko-Biała,
ul.Willowa 2, budynek L, 1 piętro, pokój 105.
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