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REGULAMIN REKRUTACJI  UCZESTNIKÓW DO  PROJEKTU 
 „Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC! Kształcenie online szybką i skuteczną formą 

zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności” 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji do projektu „Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na 

MOOC! Kształcenie online szybką i skuteczną formą zdobywania dodatkowych kompetencji i 

umiejętności”  realizowanego przez  Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. 

 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC! 

Kształcenie online szybką i skuteczną formą zdobywania dodatkowych kompetencji i 

umiejętności” – Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja 

Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

2. Beneficjencie/Organizatorze – należy przez to rozumieć  Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową  im. Witelona ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica,  

3. Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie  

do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w „Regulaminie rekrutacji                  

i uczestnictwa w Projekcie”. 

4. Uczestniku – należy przez to rozumieć kandydata, który zgodnie z zasadami niniejszego 

regulaminu został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.  

5. Instytucji  Zarządzającej – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z 

siedzibą przy  ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa. 

6. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  

z siedzibą przy, ul. Sejmowa 5A,  59-220 Legnica, budynek C pok. 218. 
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Informacje o projekcie 
§ 3 

1. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym. 

2. Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, 

ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica -  zwaną „Beneficjentem”/„Organizatorem”. 

3. Okres realizacji Projektu: 01.08.2019 r. – 31.03.2021 r. 

4. Projekt realizowany jest dla Uczestników wybranych zgodnie z zasadami opisanymi 

w niniejszym Regulaminie. 

5. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w oparciu o kampanię promocyjną obejmującą 

publikację ogłoszenia na stronie internetowej Beneficjenta, rozwieszenie plakatów, informacje 

przekazywane bezpośrednio studentom w trakcie zajęć. 

6. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie kluczowych decyzji jest Kierownik Projektu, który 

sprawuje nadzór merytoryczny nad formami i metodami pracy, monitoruje realizację Projektu 

oraz odpowiada za kontakty z Instytucją Zarządzającą. 

7. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu będą dostępne na stronie internetowej 

Beneficjenta oraz w Biurze Projektu. 

8. W Projekcie przewidziano uczestnictwo – 280 osób (studentów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych) z wszystkich kierunków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im.Witelona w Legnicy gotowych do podjęcia dodatkowego kształcenia w celu nabycia 

wyższych kompetencji informatycznych i analitycznych w zakresie zarówno projektowania, 

programowania i aplikacji internetowych jak i przedsiębiorczości i procesów produkcji w ciągu 

60 godzin. Kurs zakończony będzie egzaminem. 

9. Udział w Projekcie jest  bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER. 

10. Projekt przewiduje rozwój kompetencji pozwalających na poszerzenie wiedzy ogólnej i 

specjalistycznej  w czterech obszarach tematycznych odpowiadającym potrzebom gospodarki 

i rynku pracy, tj.: 

- Architektura aplikacji internetowych opartych na framework Laravel  

- Wirtualizacja i model chmury obliczeniowej w zastosowaniach praktycznych  

- Lean production  

- Środki trwałe w przedsiębiorstwie. Praktyczne ujęcie bilansowe i podatkowe  
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Zasady rekrutacji  
§ 4 

1. W Projekcie „Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC! Kształcenie online szybką i skuteczną 

formą zdobywania dodatkowych kompetencji i umiejętności” mogą wziąć udział osoby, które  

z własnej inicjatywy są zainteresowane uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych 

kwalifikacji i umiejętności, spełniające łącznie wszystkie poniższe kryteria rekrutacji: 

1)  posiadają status studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.Witelona w Legnicy  

2) wypełnią Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu  

3) podpiszą  Deklarację uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2 do Regulaminu  

3) wypełnią Wstępny bilans kompetencji badający luki kompetencyjne – załącznik nr 3 do  

     Regulaminu 

4) podpiszą Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 4 do Regulaminu  

2. Pierwsza rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie trwa od 20 lutego 2020 r. do uzyskania   

     wymaganej grupy w I edycji.  

3. Dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji uzupełniającej.  

4. Warunkiem uczestnictwa, po spełnieniu kryteriów formalnych podanych w § 4 ust. 1, jest osobiste 

złożenie w Biurze Projektu lub przesłanie pocztą tradycyjną dokumentów stanowiących załączniki 

do Regulaminu. 

Zasady kwalifikacji 
§ 5 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym równości płci  

oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

2. Podstawowe kryteria rekrutacji kandydatów: 

- kompletność złożonych dokumentów,  

- średnia ocen z ostatniego semestru, 

- poziom kompetencji oceniony na podstawie wstępnego bilansu kompetencji.  

3. Ocenę kandydatów do udziału w projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik 

Projektu, Prodziekan, Specjalista ds. administracyjnych.  

4. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów, rekrutacja zostanie przedłużona. 

Informacja o przedłużeniu rekrutacji dostępna będzie na stronie internetowej Beneficjenta oraz na 

tablicy informacyjnej Biura Projektu. 
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5. W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa 

kandydatów do uczestnictwa w Projekcie.  

6. Komisja sporządzi protokół oraz listę rankingową kandydatów zakwalifikowanych  

do Projektu. Listy kandydatów zakwalifikowanych będą w Biurze Projektu, dodatkowo osoby 

zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo. 

7. Kandydaci spełniający kryteria formalne i merytoryczne, a nie zakwalifikowani  

do udziału w projekcie z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisani na listę rezerwową. 

8. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków przez osoby zakwalifikowane do Projektu  

w postępowaniu określonym w § 5 ust. 6 do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby  

z listy rezerwowej. 

9. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmuje 

Komisja rekrutacyjna. 

10. Przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia oferowanej w projekcie student ma obowiązek 

podpisania Umowy regulującej warunki uczestnictwa studenta w projekcie – załącznik nr 5  

11. Na zakończenie udziału w  projekcie student ma obowiązek wypełnienia ponownie arkusza Bilansu 

kompetencji studenta – załącznik nr 6 do Regulaminu.  

 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie na etapie rekrutacji 

§ 6 

Rezygnacja z udziału na etapie rekrutacji w Projekcie bez podawania przyczyn jest możliwa w formie 

pisemnej oraz e-mailowej najpóźniej do dnia zakończenia rekrutacji. 

 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

§ 7 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie 

przewidzianym dla danego typu wsparcia. 

2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu  

w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego 

miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie 

rekrutacji. 
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4. Student uczestniczący w kursie zobowiązany jest do 

 Zapoznania się z regulaminem platformy navoica.pl, znajdującym się pod adresem 

https://navoica.pl/tos. W przypadku braku jego akceptacji przez Uczestnika projektu, nie 

może on uczestniczyć w projekcie. 

 Założenia indywidualnego konta na platformie http://navoica.pl. oraz zapisania się na 

wskazany kurs udostępniony za pośrednictwem wskazanej platformy 

 Systematycznego i sumiennego zapoznawania się z materiałami udostępnionymi w 

ramach kursu zgodnie z jego harmonogramem, wykonywanie przewidzianych zadań oraz 

rozwiązywania testów weryfikujących wiedzę po każdym etapie kursu oraz testu 

końcowego. 

 Wypełnienia ankiety ewaluacyjnej lub/i badającej satysfakcję przed i po zakończeniu 

udziału w kursie.  

5. Student uczestniczący w kursie uprawniony jest do: 

 Wykorzystania wszelkich treści udostępnionych w kursie do podnoszenia własnych 

kwalifikacji, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. 

 Korzystania z konsultacji z prowadzącym kurs w sposób i w terminach wskazanych 

harmonogramem kursu za pośrednictwem narzędzi elektronicznych (poczta e-mail) oraz 

w kontakcie bezpośrednim na terenie Uczelni, we wskazanych dniach i godzinach. 

 Korzystania z infrastruktury Uczelni (sieć dostępowa „WiFi” na terenie Uczelni, 

komputery dostępne w czytelni bibliotecznej, wyposażenie sal dydaktycznych w trakcie 

konsultacji) w celu zapewnienia dostępu do materiałów na platformie navoica.pl  

 Wykonywania ćwiczeń przewidzianych kursem w sposób zgodny z regulaminami 

korzystania z tych usług.  

 Zgłaszania uwag dotyczących treści kursu oraz sposobu jego organizacji 

6. Student uczestniczący w kursie nie ma prawa do: 

 Wykorzystania treści udostępnianych w ramach kursu w celach innych niż na użytek 

własny, w celu podnoszenia własnych kwalifikacji 

 Udostępniania treści w całości lub częściach osobom trzecim. 

 Udostępniania indywidualnego konta na platformie navoica.pl osobom trzecim. 

 

 

https://navoica.pl/tos


6 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu, które wchodzą w życie w ciągu 

5 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni. 

8. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta  

w oparciu o stosowne dokumenty programowe oraz Kodeks cywilny.    

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2020 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu. 

11. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Beneficjenta.
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