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Załącznik 

do zarządzenia nr 20 

 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 z dnia 21 lutego 2017 r.   

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.: „INNOVATIVE START. 

PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU BIOLOGII                    
I OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W ODPOWIEDZI NA OCZEKIWANIA 

PRZYSZŁYCH PRACODAWCÓW”, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA 
EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI         

I ROZWOJU, DZIAŁANIE 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM,  
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 
 
I. Postanowienia ogóle 

§1 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: 
„„Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii  
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych 
pracodawców”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 
priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanym dalej 
„Projektem”, w następujących formach wsparcia:  
1) szkoleniach certyfikowanych podnoszących kompetencje zawodowe; 
2) szkoleniach i zajęciach warsztatowych podnoszących kompetencje zawodowe; 
3) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i pracodawcami służącej lepszemu 

przygotowaniu do wejścia na rynek pracy (wizyty studyjne); 
4) zajęciach praktycznych realizowanych w formie projektowej realizowanych na 

Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
w ramach projektu. 

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

 
§2 

 
Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, 
pracy w grupie, analitycznych, informatycznych, interpersonalnych, co najmniej 100 
studentów i studentek studiów stacjonarnych II stopnia kierunków BIOLOGIA, 
BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA i BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska, oczekiwanych przez gospodarkę, rynek pracy oraz otoczenie 
społeczne od absolwentów szkół wyższych. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację form 
wsparcia wymienionych w § 1, ust. 1. 
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II. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

 
§3 

 
1. Uczestnikami Projektu mogą zostać wyłącznie studenci studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia studiujący na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska na kierunkach, o których 
mowa w §2 niniejszego Regulaminu, którzy w latach akademickich 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 są studentami ostatnich czterech semestrów 
studiów II stopnia, tj. 
1) Biologia 30 osób; 
2) Biotechnologia 30 osób; 
3) Ochrona Środowiska 20 osób; 
4) Biologia Żywności i Żywienia 20 osób. 

2. Rekrutacja do Projektu odbywa się elektronicznie przez stronę internetową Projektu 
www.innovativestart.wbios.us.edu.pl lub poprzez Biuro Projektu (Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska, Katowice, ul. Bankowa 9, pokój 326). 

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

4. Wszyscy studenci przystępujący do Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia 
następujących dokumentów: 
1) formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do projektu (wzór – załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu); 
2) deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór – załącznik nr 2 do niniejszego 

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

niniejszego Regulaminu); 
4) oświadczenia uczestnika Projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych 

(wzór – załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). 
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz 

w Biurze Projektu, tj. Katowice, ul. Bankowa 9, pokój 326.  
6. Kwalifikacja do Projektu odbywa się w oparciu o listę rankingową stworzoną na 

podstawie średnich arytmetycznych z poprzedniego zakończonego semestru, 
przekazanych przez Dziekanat Wydziału (50%) oraz wstępnego badania kompetencji 
przeprowadzonego przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (50%). 

7. Średnią ocen oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 
z matematyczną zasadą zaokrąglania. 

8. W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) liczby punktów na liście rankingowej 
sporządzonej według kryteriów określonych w ust. 6 przez więcej niż jedną osobę, 
stosuje się dodatkowe kryterium kwalifikacji, które stanowi średnia wyników uzyskanych 
z całego okresu studiów w Uniwersytecie Śląskim (w przypadku studentów I roku średnia 
ze studiów I stopnia). 

9. Kwalifikacja jest przeprowadzania przez Komisję Kwalifikacyjną, zwana dalej „Komisją” 
w składzie: 
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1) Koordynator Projektu – jako przewodniczący Komisji; 
2) Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji; 
3) Asystent Koordynatora Projektu; 
4) Przedstawiciel studentów, wskazany przez Radę Samorządu Studenckiego. 

10. Liczba uczestników zakwalifikowanych obejmuje liczbę miejsc określonych dla 
konkretnego zadania, która każdorazowo jest podawana do ogólnej wiadomości. 

11. Osoby niezakwalifikowane do Projektu są umieszczane na listach rezerwowych. Z listy 
rezerwowej uczestnik może być przeniesiony na listę zakwalifikowanych tylko pod 
warunkiem zwolnienia miejsca przez osobę zakwalifikowaną w postepowaniu 
rekrutacyjnym. 

12. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dziekana składane w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania decyzji. 

13. W całym procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równych szans i niedyskryminacji 
w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także zasada równości 
szans kobiet i mężczyzn. 

14. Osoby zakwalifikowane do Projektu są zobowiązane do przystąpienia do bilansu 
kompetencji, obejmującego badanie wstępne (stanowiące cześć rekrutacji) oraz badanie 
końcowe (po zakończeniu wsparcia). 

15. Bilans kompetencji jest przeprowadzany przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. 

16. Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 4 oraz zakwalifikowanie do Projektu przez 
Komisję, upoważnia do uczestnictwa w formach wsparcia wymienionych w § 1, ust. 1 
niniejszego Regulaminu. 

17. O zakwalifikowaniu studenta do poszczególnych form wsparcia, to jest: szkoleń, 
warsztatów, zespołów projektowych i wizyt studyjnych decyduje wynik osiągnięty we 
wstępnym badaniu kompetencji. 

18. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do potwierdzenia swojego udziału na listach 
obecności w formach wsparcia, do których zostali zakwalifikowani. 

19. Uczestnicy Projektu, po zakończeniu wsparcia, są obejmowani 12 miesięcznym 
monitorowaniem ich losów. 

20. Uczestnicy Projektu mają obowiązek w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału 
w Projekcie poddać się końcowemu badaniu bilansu kompetencji i przekazać 
Koordynatorowi Projektu dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy oraz 
informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji. Ponadto w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie 
zobowiązują się udostępnić dane dotyczące statusu na rynku pracy. 

21. Minimum 40% absolwentów objętych wsparciem w ramach Projektu, będzie 
kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia 
kształcenia. 
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III. Zasady monitoringu uczestników Projektu 

 
§4 

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

ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz udoskonalenie 
oferowanych form wsparcia, o których mowa w § 1, ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

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

zobowiązani 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 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 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Uczelnię 
w celu realizacji niniejszego Projektu. 

5. Uczestnik przystępując do Projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do 
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1.Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do projektu – załącznik nr 1 do Regulaminu 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2 do Regulaminu  

3. Formularz danych osobowych uczestnika projektu – załącznik nr 3 do Regulaminu  

4. Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 4 do Regulaminu  


