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Załącznik do zarządzenia nr…………… Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia …... sierpnia 2018 r. 
 

 

REGULAMIN OGÓLNY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„BPO&IT – wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów 

kierunku informatyka WIiNoM UŚ” 
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-O022/17-00 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „BPO&IT – wysokiej 
jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM 
UŚ”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w następujących formach wsparcia 
i terminach realizacji: 

1)  zadanie 1: wizyty studyjne u pracodawców – 12 ośmiogodzinnych wizyt studyjnych (limit miejsc - 120, 
maksymalnie 10 osób w grupie) realizowanych w terminie III 2018 - V 2021, tj.: III 2018 - IX 2018  
– 2 wizyty; X 2018 - II 2019 – 2 wizyty; III 2019 - IX 2019 – 2 wizyty; X 2019 - II 2020 – 2 wizyty;  
III 2020 - IX 2020 – 2 wizyty; X 2020 - V 2021 – 2 wizyty; 

2) zadanie 2: dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami w terminie III 2018 - V 2021: 

a) warsztaty – 12 warsztatów (limit miejsc - 120; maksymalnie 10 osób w grupie) realizowanych 
w terminach:  

III 2018 - IX 2018 – 2 sześciogodzinne warsztaty, 
X 2018 - II 2019 – 2 sześciogodzinne warsztaty,  
III 2019 - IX 2019 – 2 dwunastogodzinne warsztaty,  
X 2019 - II 2020 – 2 dwunastogodzinne warsztaty, 
III 2020 - IX 2020 – 2 osiemnastogodzinne warsztaty,  
X 2020 - V 2021 – 2 osiemnastogodzinne warsztaty, 

b) seminaria – 10 sześciogodzinnych seminariów (limit miejsc - 150, maksymalnie 15 osób w grupie) 
realizowanych w terminach:  

III 2018 - IX 2018 – 1 seminarium, 
X 2018 - II 2019 – 1 seminarium, 
III 2019 - IX 2019 – 2 seminaria, 
X 2019 - II 2020 – 2 seminaria, 
III 2020 - IX 2020 – 2 seminaria, 
X 2020 - V 2021 – 2 seminaria, 

c) kursy językowe specjalistyczne – 2 edycje po 60 godzin zajęć na grupę (limit miejsc - 40; 2 grupy 
w każdej edycji, maksymalnie 10 osób w grupie), realizowanych w terminach:  

X 2018 - II 2019 – 1 edycja, część I, 2 grupy, 
III 2019 - IX 2019 – 1 edycja, część II, 2 grupy, 
X 2019 - II 2020 – 2 edycja, część I, 2 grupy, 
III 2020 - IX 2020 – 2 edycja, część II, 2 grupy, 
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3) zadanie 3: certyfikowane szkolenia – 7 szkoleń realizowanych w terminie III 2019 - V 2021 
(limit miejsc – 55), oraz dodatkowych, uzupełniających egzaminach certyfikujących (limit miejsc – 14), 

4) zadanie 4: staże – realizowane w terminie IX 2019 - IX 2020 (limit miejsc – 40): 

a) staże jednomiesięczne – 30 staży w wymiarze 120 godzin na osobę, 
b) staże trzymiesięczne – 10 staży w wymiarze 360 godzin na osobę. 

2. Podczas realizacji programu stażowego, oprócz niniejszego Regulaminu, obowiązują szczegółowe warunki 
uczestnictwa zawarte w odrębnym regulaminie dotyczącym tej formy wsparcia, tj. Regulamin 
uczestnictwa w programie stażowym realizowanym w ramach Projektu pt. „BPO&IT – wysokiej jakości 
program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”, 
stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wymienione w ust. 1 formy wsparcia realizowane są we współpracy z pracodawcami z sektora IT i BPO 
mającymi siedzibę w województwie śląskim. 

4. Okres realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1, jak również liczbę uczestników, określa umowa oraz 
aktualny wniosek o dofinansowanie Projektu. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Regulaminie  – należy przez to rozumieć Regulamin ogólny rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. 
„BPO&IT – wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku 
informatyka WIiNoM UŚ”; 

2. Regulaminie staży – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w programie stażowym 
realizowanym w ramach Projektu pt. „BPO&IT – wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju 
kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”; 

3. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pt. „BPO&IT – wysokiej jakości program stażowy oraz 
program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”; 

4. Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Śląski w Katowicach, zwany dalej także UŚ; 

5. WIiNoM – należy przez to rozumieć Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach; 

6. Instytucie Informatyki – należy przez to rozumieć Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki 
o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 

7. Koordynatorze Projektu – należy przez to rozumieć osobę pełniącą tę funkcję w Projekcie na mocy 
Powołania, koordynującą wszelkie działania przewidziane w Projekcie oraz odpowiedzialną za ich 
realizację; 

8. Asystencie Koordynatora – należy przez to rozumieć osobę współpracującą z Koordynatorem Projektu; 

9. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć pokój 416 w budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu 
Śląskiego w Sosnowcu, przy ul. Będzińskiej 39; 

10. Kandydacie/tce – należy przez to rozumieć studenta/tkę studiów stacjonarnych inżynierskich I stopnia 
na kierunku Informatyka prowadzonych na WIiNoM, który/a rozpoczął/ęła studia w roku akademickim 
2017/2018, ubiega się o możliwość uczestnictwa w Projekcie oraz nie jest uczestnikiem/czką projektu 
realizowanego w ramach programu Erasmus+; 

11. Uczestniku/czce – należy przez to rozumieć osobę, która została zakwalifikowana do uczestnictwa 
w Projekcie, w wymaganym terminie złożyła w Biurze Projektu wszystkie niezbędne dokumenty oraz 
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w momencie podpisania umowy o odbycie stażu posiada status studenta/tki studiów stacjonarnych 
I stopnia na kierunku Informatyka prowadzonych na WIiNoM. 

§ 3 

Celem Projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, w tym informatycznych, językowych, 
komunikacyjnych, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przez studentów/tki studiów 
stacjonarnych, inżynierskich I stopnia kierunku informatyka prowadzonych na Wydziale Informatyki i Nauki 
o Materiałach w Sosnowcu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odpowiadających potrzebom społeczno-
gospodarczym, oczekiwanym od kandydatów do pracy przez pracodawców z sektora IT i BPO z województwa 
śląskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację form wsparcia wymienionych w §1 ust. 1. 

II. ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§ 4 

1. Do Projektu mogą kandydować wyłącznie studenci/tki studiów stacjonarnych, inżynierskich I stopnia 
na kierunku Informatyka prowadzonych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, którzy/re 
rozpoczęli/ły studia w roku akademickim 2017/2018 i nie są uczestnikami/czkami projektu realizowanego 
w ramach programu Erasmus+. 

2. Na stronie internetowej Projektu www.bpo-it.us.edu.pl oraz w Biurze Projektu dostępne będą: regulaminy 
rekrutacji i uczestnictwa, informacje dotyczące terminów naboru, wzory dokumentów, lista rankingowa, 
lista rezerwowa, lista pracodawców z województwa śląskiego, którzy wyrazili chęć współpracy w ramach 
Projektu. Za rekrutację jest odpowiedzialny Koordynator Projektu wraz z Asystentem Koordynatora 
Projektu.  

3. Uczestnicy/czki nie ponoszą kosztów udziału w poszczególnych formach wsparcia, z wyłączeniem kosztów 
dojazdu na szkolenia certyfikowane, które ponoszą Uczestnicy/czki ze środków prywatnych.  

4. W całym procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równych szans kobiet i mężczyzn oraz 
niedyskryminacji (w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami). 

5. Rekrutacja jest ciągła, prowadzona odrębnie do poszczególnych form wsparcia, w okresie od III 2018 r. 
do IV 2021 r. do wyczerpania limitu miejsc. 

6. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji i udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie 
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do Projektu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest dwuetapowo:  

1) I etap – rekrutacja do Projektu na podstawie formalnej oceny formularza, o którym mowa w ust. 5, 
złożonego w Biurze Projektu, zgodnie z zasadą: 
- 1 pkt dla Kandydata/tki spełniającego wymagania,  
- 0 pkt dla Kandydata/tki nie spełniającego wymagań;  

2) II etap – według malejącej średniej arytmetycznej ocen końcowych modułów z semestru 
poprzedzającego rekrutację;  

3) w przypadku uzyskania takiej samej, granicznej liczby punktów na liście rankingowej, sporządzonej 
według kryteriów określonych w pkt 1) i 2) przez więcej niż jedną osobę, wprowadza się kryterium 
dodatkowe: średnia ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów studiów według malejącej średniej 
arytmetycznej oraz celem wyrównania szans, kryteria: 
- orzeczenie o niepełnosprawności + 1 pkt  
- kandydatka + 0,5 pkt. 

http://www.bpo-it.us.edu.pl/
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8. Rekrutacja do poszczególnych form wsparcia odbywa się na podstawie złożenia formularza 
zgłoszeniowego do form wsparcia, w formie (do wyboru): papierowej, elektronicznej lub online.  
Wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

9. Rekrutacja do poszczególnych form wsparcia odbywa się według malejącej średniej arytmetycznej ocen 
końcowych modułów z semestru poprzedzającego rekrutację. W celu zapewnienia przejrzystości tego 
kryterium na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu udostępniona zostanie informacja, 
który semestr studiów zostanie wzięty pod uwagę. 

10. Uczestnik/czka Projektu weźmie udział w wizycie studyjnej (zadanie 1) oraz wybranych dodatkowych 
zajęciach: warsztaty, seminarium, kurs językowy (zadanie 2). Uczestnictwo w zadaniach 1 i 2 jest 
warunkiem koniecznym w przypadku chęci uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach (zadanie 3) i/lub 
stażach (zadanie 4). 

11. W ramach zadania 1 Uczestnik/czka może wziąć udział w więcej niż jednej wizycie studyjnej, 
z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przysługiwać będzie Uczestnikom/czkom, którzy/re nie brali/ły udziału 
w tej formie wsparcia. Harmonogram wizyt studyjnych będzie zamieszczany na bieżąco na stronie 
internetowej Projektu oraz dostępny w Biurze Projektu. 

12. W ramach zadania 2 Uczestnik/czka może wziąć udział w więcej niż jednych warsztatach i seminarium, 
z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przysługiwać będzie Uczestnikom/czkom, którzy/re nie brali/ły 
udziału w tej formie wsparcia. Harmonogram warsztatów i seminariów będzie zamieszczany na bieżąco na 
stronie internetowej Projektu oraz dostępny w Biurze Projektu.  

13. W ramach zadania 2 Uczestnik/czka może wziąć udział w jednym specjalistycznym kursie językowym. 

14. W ramach zadania 3 Uczestnik/czka może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu z zastrzeżeniem, że 
pierwszeństwo przysługiwać będzie Uczestnikom/czkom, którzy/re nie brali/ły udziału w tej formie 
wsparcia. Harmonogram szkoleń będzie zamieszczany na bieżąco na stronie internetowej Projektu oraz 
dostępny w Biurze Projektu. 

15. W ramach zadania 4 Uczestnik/czka może wziąć udział w jednym stażu. 

16. Listy rankingowe zostaną ogłoszone bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Projektu.  

17. Uczestnicy/czki Projektu są zobowiązani/ne do potwierdzenia swojego udziału w poszczególnych formach 
wsparcia, do których zostali zakwalifikowani/ne, osobiście w Biurze Projektów lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej u Asystenta Koordynatora Projektu przed rozpoczęciem wsparcia. 

18. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc/rezygnacji wyłonionych Uczestników Projektu zostanie 
ogłoszona dodatkowa rekrutacja ciągła na podstawie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania limitu 
miejsc. 

19. Nazwiska Kandydatów/tek spełniających kryteria, a niezakwalifikowanych do Projektu z powodu braku 
miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej Kandydat/tka może być przeniesiony 
na listę osób zakwalifikowanych tylko pod warunkiem zwolnienia miejsca przez osobę zakwalifikowaną 
w postępowaniu rekrutacyjnym.  

20. Po zakwalifikowaniu do Projektu, Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do wypełnienia i złożenia 
w Biurze Projektu następujących dokumentów:  

1) oświadczenie uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

2) deklaracja uczestnictwa w Projekcie pt. „BPO&IT – wysokiej jakości program stażowy oraz program 
rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”, której wzór stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego Regulaminu;  
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3) formularz danych osobowych uczestnika Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
Regulaminu. 

21. Od decyzji związanej z ogłoszeniem listy rankingowej Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje prawo do 
wniesienia odwołania do Dziekana WIiNoM, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia decyzji. Decyzja Dziekana 
jest ostateczna.  

22. Uczestnicy/czki zakwalifikowani/ne do Projektu są zobowiązani do: 

1) wypełnienia ankiety oceniającej aktualny poziom kompetencji, na początku i na końcu udziału 
w Projekcie, a także oceny kompetencji dla poszczególnych form wsparcia. 

2) potwierdzenia swojego udziału na liście obecności uczestnika w formach wsparcia, do których zostali 
zakwalifikowani. Wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu;  

3) informowania na bieżąco Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 
dalszy udział w formach wsparcia, do których zostali zakwalifikowani, w tym poinformowania 
Koordynatora Projektu lub Asystenta Koordynatora o chorobie w ciągu 1 dnia roboczego od daty 
zaistnienia tego faktu oraz dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do Biura Projektu w ciągu 3 dni 
roboczych; 

4) złożenia oświadczenia uczestnika Projektu na zakończenie udziału w Projekcie, w terminie 4 tygodni 
po zakończeniu udziału w Projekcie, dotyczącego swojego statusu na rynku pracy, informacji na temat 
udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Wzór stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

23. Uczestnicy/czki Projektu, po zakończeniu udziału w Projekcie, są obejmowani/ne 6 miesięcznym 
monitorowaniem ich losów.  

24. 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 tj.: 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/tki; 

3) W sytuacji nie podjęcia zatrudnienia rozumianego zgodnie z pkt. 1), ani nie kontynuowania kształcenia, 
Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do pisemnego poinformowania o tym fakcie. 

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 5 

1. Administratorem danych osobowych Kandydata na uczestnika projektu, wyłącznie dla celów 
przeprowadzenia rekrutacji do projektu, jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

2. Klauzula informacyjna dla Kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi pkt IV 
załącznika nr 1  do niniejszego Regulaminu. 
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3. Administratorem danych osobowych Uczestnika projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

4. Klauzula informacyjna dla Uczestnika projektu stanowi załącznik nr 2, do niniejszego Regulaminu 

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-O022/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju (Instytucją Pośredniczącą), a Uniwersytetem Śląskim (Beneficjentem Projektu). 

6. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz dokumentacji 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest Koordynator Projektu. 

IV. ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

§ 6 

1. Uczestnicy/czki Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę 
skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.  

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i kontroli Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udziału 
w badaniach ankietowych organizowanych w ramach Projektu przez Uczelnię, Instytucję Pośredniczącą 
lub inną instytucję monitorującą/kontrolującą wykorzystanie środków z PO WER oraz udzielania wszelkich 
niezbędnych informacji i wyjaśnień, a także udostępniania dokumentów związanych z uczestnictwem 
w Projekcie. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

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. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących postanowień Regulaminu, decyzje podejmuje 
Koordynator Projektu.  

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lutego 2018 r.  

 
 

Załączniki do Regulaminu:  

1) Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do Projektu  
2) Załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika Projektu  
3) Załącznik nr 3: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  
4) Załącznik nr 4: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu 
5) Załącznik nr 5: Formularz zgłoszeniowy do form wsparcia 
6) Załącznik nr 6: Lista obecności na poszczególnych formach wsparcia 
7) Załącznik nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu na zakończenie udziału w Projekcie 
8) Załącznik nr 8: Regulamin uczestnictwa w programie stażowym realizowanym w ramach Projektu „BPO&IT – 

wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka 
WIiNoM UŚ” 


