REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US
odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”

§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w
Warszawie.
2. Projekt jest realizowany od dnia 01.01.2017 do 31.08.2019 w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe
dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
3. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na

poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i
społeczeństwa, czyli: nabycie kwalifikacji zawodowych pokrewnych ze studiowanym
kierunkiem, nabycie kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości, uzupełnienie kompetencji
językowych o praktyczne posługiwanie się językiem angielskim w praktyce zawodowej.
4. Biuro Projektu mieści się w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego, pokój 107 przy ul.
Cukrowej 8 w Szczecinie.
5. Regulamin Rekrutacji spełnia zasady niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

§2
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Projekt skierowany jest do studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Uniwersytetu Szczecińskiego.
2. Grupę docelową stanowi 150 osób rekrutowanych w trzech etapach jego realizacji. Uczestnikami
projektu mogą być wyłącznie studenci dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia kierunków studiów, prowadzonych na Wydziale Kultury Fizycznej i
Promocji Zdrowia.
3. Student deklaruje uczestnictwo w Projekcie, wypełniając i podpisując formularz uczestnika
projektu wraz z dołączonymi stosownymi oświadczeniami, formularz rekrutacyjny oraz
kwestionariusz motywacji i planów zawodowych.
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4. Uczestnik projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej,
wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na
podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
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§3
Proces rekrutacji
Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach (osobno dla każdego naboru/etapu realizacji
projektu) w następujących terminach:
a. I nabór - grudzień 2016 rok
b. II nabór - październik 2017 rok
c. III nabór - październik 2018 rok
W trakcie trwania rekrutacji spośród kandydatów wyłonionych zostanie 150 studentów,
spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, zostanie także utworzona lista rezerwowa.
Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a. formalną ocenę i kompletność złożonych dokumentów: formularza rekrutacyjnego oraz
kwestionariusza ankiety motywacyjnej i planów zawodowych uczestnika,
b. ocenę merytoryczną motywacji do podniesienia własnych kompetencji i rozwoju
zawodowego oraz zgodności planów zawodowych kandydata z zapotrzebowaniem
regionalnego lub krajowego rynku pracy oraz z zakresem wsparcia będącego
przedmiotem projektu, dokonaną przez komisję rekrutacyjną,
c. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej,
d. zakwalifikowanie uczestników do poszczególnych grup projektowych, zgodnie z
realizowanym kierunkiem studiów.
Zasady przyjmowania zgłoszeń:
a. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dla kandydatów do udziału w projekcie są dostępne
na stronie internetowej Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu
Szczecińskiego. Dla osób, które zgłosiły chęć udziału w projekcie po spotkaniach
informacyjnych, druki do uzupełnienia zostaną dodatkowo rozesłane pocztą
elektroniczną.
b. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić czytelnie i podpisać oraz złożyć u kierownika
projektu lub specjalisty ds. studentów, albo w innym wyznaczonym do tego miejscu
określonym dodatkową informacją dla każdego naboru.
c. Rekrutację przeprowadza zespół projektowy w składzie: kierownik projektu, specjalista
ds. studentów oraz Prodziekan ds. Studentów WKFiPZ.
Kwalifikacja do udziału w Projekcie prowadzona jest w oparciu o następujące kryteria:
a. motywacja do podniesienia własnych kompetencji i rozwoju zawodowego,
b. zgodność planów zawodowych kandydata z zapotrzebowaniem regionalnego lub
krajowego rynku pracy oraz z zakresem wsparcia będącego przedmiotem projektu.
c. W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo będzie miała osoba, która
uzyskała większą liczbę punktów za przedstawienie motywacji do podniesienia własnych
kompetencji.
d. Kandydatom z orzeczeniem o niepełnosprawności zostanie zapewniona pomoc, w
zależności od potrzeb, przy rekrutacji a także podczas trwania projektu.
O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie kandydat zostanie poinformowany drogą mailową lub
telefoniczną w terminie do 7 dni po zakończeniu rekrutacji.
Od decyzji przysługuje odwołanie w formie pisemnej.
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8. Lista rezerwowa posłuży zakwalifikowaniu się do Projektu kolejnych osób w przypadku rezygnacji
osób z listy podstawowej. Lista osób rezerwowych zostanie utworzona spośród kandydatów
zgłaszających udział w Projekcie, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali
się do udziału w Projekcie. Lista rezerwowa utworzona będzie w ten sam sposób, co lista
podstawowa.
9. Dokumenty rekrutacyjne przechowywane są w Biurze Projektu.
10. Po zakończeniu procesu rekrutacji uczestnicy podpisują formularz uczestnika projektu wraz z
oświadczeniami dotyczącymi udziału w Projekcie.
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§4
Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje w trakcie trwania całego projektu.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Biurze Projektu.
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