
,,Student - kompetentny sta2ysta - wykwalifikowany pracownik,,
- projekt wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego

KAPITAI LUDZKI
NARODOWA STRATEG IA SP6IITIOSC I

Regulamin uczestnictwa w projekcie
pt. ,,student - kompetentny sta2ysta - wykwalifikowany pracownik"

Postanowienia og6lne

s1.
1. Regulamin okreSla zasady uczestnictwa w projekcie pt. ,,Student - kompetentny

stazysta - wykwalifikowany pracownik" wsp6lfinansowanym ze Srodkow Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, Program
Operacyjny Kapital Ludzki 2007-2013, Priorytet lV. Szkolnictwo wyZsze i njuka,
Dzialanie 4.1. Wzmocnienie i rozw6j potencjalu dydaktycznego uczelni oraz
zwigkszenie liczby absolwent6w kierunk6w o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy, Poddziatanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjalu
dyd a ktycznego uczel n i (zwanego d alej,,projektem").

2. Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, pl.
M. Curie-Sklodowskiej 5, 20-031 Lublin.

3. Projekt realizowany jest na tefiorium Rzeczyposporitej polskiej.
4. Projekt realizowany jest w okresie od 15 pa2dziernika 2014 r. do 30 wrzeSnia

2015 r. zgodnie z umowq o dofinansowanie projektu rrr UDA-POKL.04.01.01-00-
173t14-00.

5. Biuro projektu mieSci siq pod adresem: Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej w
Lublinie, pl. M. Curie-Sklodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Wydzialu Prawa i

Administracji, piqtro lV, pok.413, tel. 81 S37 57 83.

s2.
llekroc w regulaminie jest mowa o:

1) lnstytucji Po6redniczqcel - rozumie siq przez to Narodowe Centrum Badari i

Rozwoju w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a,00-695 Warszawa;
2) kandydacie - rozumie siq przez to osobq ubiegajqcq sig o zakwalifikowanie do

udzialu w projekcie na zasadach okre6lonych w regulaminie,
3) stronie internetowej projektu rozumie sig przez to senrvis internetowy

dostqpny pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji,50.htm;
4) Uczelni - rozumie siq przez to Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie

(UMCS);
5) uczestniku - rozumie siq przez to osobq, kt6ra spelnia wszystkie wymogi

okreSlone w regulaminie oraz zostala zakwalifikolvana do udzialu w projekcie i

pod pisala dekla racjg uczestn ictwa w projekcie ;

6) umowie o dofinansowanie projektu - rozumie siq przez to umowq zawarlq
pzez Uczelniq z lnstytucjq PoSredniczqcE, okreSlajqcq zasady realizacji
projektu oraz jego finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitat
Ludzki;
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7) zespole projektu - rozumie sie pzez to kadre meMorycznq i administracyjnE,
odpowiedzialne za prawidlowq realizacje projektu.

Zakres wsparcia przewidzianego w proiekcie

s3.
1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

1) udziat w szkoleniu z zakresu kompetencji interpersonalnych i
pzedsiebiorczoSci;

2) udzial w specjalistycznym kursie z jezyka angielskiego oraz mo2liwo66
pzystqpienia do egzaminu TOLES;
udzial w jednym ze specjalistycznych szkoleri z zakresu prawa pracy,
prawa zam6wie6 publicznych, prawa technologii informacyjnych i

komunikacyjnych lub prawa autorskiego;
mozliwosc udziatu we wszystkich spotkaniach panelowych z ekspertami;
materialy szkoleniowe;
mo2liwo56 odbycia przez 87 uczestnik6w ptatnego stazu w instlucji
wsp6lpracujqcej z Uczelniq pzy rcalizacji projektu przez uczestnik6w
zakwalifikowanych do udzialu w stazach na zasadach okreslonych w S 4.

Wsparciem oferowanym w ramach projektu mogq by6 obj?te wylqcznie osoby,
kt6re w roku akademickim 2014115 studiujq na V roku jednolitych studi6w
magisterskich na kierunku Prawo prowadzonym przez Wydzial prawa i
Administracji UNilCS.
Osoby zakwalifikowane do udzialu w projekcie, pozostajq uczestnikami projektu
do dnia zakohczenia uczestnictwa w formach wsparcia, do kt6rych zostaiy
zakwalifikowane, rezygnacji z rdzialu w projekcie lub skreslenia z listy
uczestnik6w projektu.
Liczbe student6w objetych poszczeg6lnymi formami wsparcia oferowanego w
ramach projektu oraz harmonogram ich realizacji okresla zalacznik nr 1do
regulaminu.
Zasady uczestnictwa w stazach realizowanych w ramach projektu okresla
Regulamin sta2y realizowanych w ramach projektu.

Rekrutacja i kwalifikacja kandydat6w

s4.
Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
'1) zapoznanie sie z niniejszym regulaminem;
2) zlo2enie w biurze projektu dokument6w rekrutacyjnych: formularza

zgloszeniowego, o6wiadczenia o wyrazeniu zgody na przetwarzania danych
osobowych, listu motywacyjnego;

3) zakwalifikowanie przez komisjq rekrutacyjnq.
W procesie rekrutacji bqdzie zachowana r6wno6c szans.
Procedury rekrutacyjne do projektu oraz do poszczeg6lnych form wsparcia
oferowanego w ramach projektu, wymagania wstgpne, zasady kwalifikacji
kandydat6w oraz harmonogram rekrutacji okresla zalqcznik nr 1 do regulaminu.
W przypadku, gdy liczba kandydat6w do poszczeg6lnych form wsparcia
pzekracza liczbq miejsc mogq by6 wprowadzone dodatkowe procedury
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rekrutacyjne, o kt6rych kandydaci zostanq poinformowani za posrednictwem
strony internetowej.
Wzory dokument6w wymaganych w procesie rekrutacji udostgpniane sq w biurze
projektu otaz na stronie internetowej projektu.
Wymagane w procesie rekrutacji dokumenty kandydat sklada osobiscie w biurze
projektu.

s5.
Postgpowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna w skladzie: Kierownik
merytoryczny, Koordynator projektu, Specjalista ds. wd ro2enia projektu.
Po przeprowadzeniu procedur rekrutacyjnych, o kt6rych mowa w $ 4 ust. 3 i 4
komisja rekrutacyjna wydaje decyzje o zakwalifikowaniu do udzialu w projekcie; o
zakwalifikowaniu do udzialu w poszczeg6lnych formach wsparcia; o
niezakwalifikowaniu do udzialu w projekcie z powodu braku miejsc iwpisaniu na
listg rezerwowq uczestnik6w projektu; o niezakwalifikowaniu do udziatu w
poszczeg6lnych formach wsparcia z powodu braku miejsc i wpisaniu na listq
rezerwowE uczestnik6w zakwalifikowanych do objqcia okre6lonq formq wsparcia;
o niezakwalifikowaniu do udzialu w projekcie lub w poszczeg6lnych formach
wsparcia z powod u niespelnienia kryteri6w kwalifikowalnoSci.
Decy/a komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.
O decyzji komisji rekrutacyjnej kandydat oraz uczestnik projektu powiadamiany
jest pocztq elektronicznq w ciqgu 14 dni roboczych od dnia zakohczenia
rekrutacji.
Komisja rekrutacyjna sporzqdza i zamieszcza na stronie internetowej projektu:
1) listq uczestnik6w projektu oraz listy uczestnik6w zakwalifikowanych do

udzialu poszczeg6lnych formach wsparcia;
2) listq rezerwowe kandydatow niezakwalifikowanych do udzialu w projekcie z

powodu braku miejsc oraz listy rezeruowe uczestnik6w niezakwalifikowanych
do udzialu w poszczeg6lnych formach wsparcia z powodu braku miejsc;

3) listg kandydat6w niezakwalifikowanych do udzialu w projekcie oraz listy
uczestnik6w niezakwalifikowanych do udzialu poszczeg6lnych formach
wsparcia z powodu niespeln ienia kryteri6w kwalifikowalnoSci.

Prawa i obowiqzki uczestnika

s6.
Uczestnik ma prawo do:

1) nieodplatnego korzystania z form wsparcia, o kt6rych mowa w g 3 ust. 1, na
zasadach przewidzianych w regulaminie;

2) otrzymania zaSwiadczenia o udziale w projekcie.

s7.
Uczestnik jest zobowiqzany do:

1) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w szkoleniach, do
kt6rych zostal zakwalifikowany, w pelnym zakresie przewidzianym programem
(minimum 80% obecnosci);

2) potwierdzania ka2dorazowo obecnoSci na szkoleniach poprzez zlolenie
wlasnorecznego podpisu na liScie obecno6ci;

5.



3) zlo2enia w biurze projektu pisemnego usprawiedliwienia w przypadku
nieobecnoSci na szkoleniu w wymiarze przekraczlqcym limit okreSlony w pkt.
1:

4) zapoznawania sig z ogloszeniami zamieszczanymi na stronie internetowej
projektu.

s8.
Uczestnik zobowiqzany jest do wsp6ldzialania z zespolem projektu w zakresie
wszelkich dzialafi podejmowanych dla potrzeb monitorowania i ewaluacji projektu, a
w szczeg6lnoSci do:

1) podania danych niezbqdnych Uczelni do wypelnienia kwestionariusza PEFS
(Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Spolecznego);

2) informowania o zmianie wszelkich danych dotyczqcych jego osoby, podanych
dla potrzeb rekrutacji orazw zwiqzku z udzialem w projekcie, w ciqgu 7 dni od
ich powstania;

3) potwierdzania na piSmie odbioru otrzymywanego wsparcia;
4) przystqpienia do testu sprawdzajqcego wiedzg zdobytq w trakcie szkolenia

odbytego w ramach projektu;
5) udziatu w badaniach ankietowych dotyczqcych oceny poziomu wiedzy lub

posiadanych umiejgtno5ci przed i po zakonczeniu danego szkolenia;
6) wypelniania ankiet ewaluacyjnych, oceniajqcych proces dydaktyczny oraz

aspekty organizacyjne realizowanego projektu.

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

se.
1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie lub w okreSlonej formie wsparcia jest

mo2liwa tylko w przypadkach uzasadnionych szczeg6lnymi okolicznoSciami, jak
choroba lub inne zdarzenia losowe i nastgpuje popzez zlo2enie pisemnego
oSwiadczenia wtaz z podaniem pzyczyny rezygnacji oraz dokument6w
uprawdopodabniajqcych te okolicznoSci.

2. V',1 przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub w
okreSlonej formie wsparcia uczestnik mo2e zosta6 zobowiqzany do zwrotu
otrzymanych material6w szkoleniowych otaz mo2e zostad obciq2ony kosztami
uczestnictwa w projekcie lub okre5lonej formie wsparcia (calkowity koszt udziatu
w projekcie przypadajqcy na jednego uczestnika: 6 221 ,55 zl).

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udzialu w projekcie lub w okre6lonej formie
wsparcia, jego miejsce moie zajqe pierwsza osoba z listy rezerwowej, jezeli
bgdzie na to pozwalal harmonogram realizacji projektu i pod warunkiem
niezwlocznego potwierdzenia przez takq osobq udzialu w projekcie lub w
okreSlonej formie wsparcia.

Skre6lenie z listy uczestnik6w projektu

s 10.
1. SkreSlenie z listy student6w V roku jednolitych studi6w magisterskich na kierunku

Prawo prowadzonym przez Wydzial Prawa i Administracji UMCS jest
r6wnoznaczne ze skre6leniem z listy uczestnik6w projektu.

2. Uczestnik mo2e zosta6 skre6lony z listy uczestnik6w projektu w przypadku, gdy:
1) naruszyl przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego;



4.
5.

2) zloZyl olwiadczenia niezgodne z prawdq;
3) naruszyl dyscypling lub porzqdek przyjqty w Uczelni;
4) naruszyl postanowienia niniejszego regulaminu lub postanowienia regulaminu

sta2y odbywanych w ramach projektu;
5) godzil w dobre imiq Uczelni;
6) naruszyl zasady wsp6l2ycia spolecznego.

3. Decyzjq o skreSleniu uczestnika z listy uczestnik6w projektu podejmuje
koordynator projektu w porozumieniu z kierownikiem meMorycznym projektu po
uprzednim vvystuchaniu uczestnika, chyba 2e wysluchanie takie nie jest mo2liwe.
Decyla, o kt6rej mowa w ust. 3 jest ostateczna.
W przypadku dokonania skre6lenia uczestnika z listy uczestnik6w projektu
przepisy $ 9 ust. 2-4 stosuje sig odpowiednio.

Postanowienia kofcowe

s 11.
Kwestie nieuregulowane w regulaminie oraz wszelkie wqtpliwoSci interpretacyjne
zwi4zane ze stosowaniem regulaminu rozstrzygane sq przez koordynatora
projektu w porozumieniu z kierownikiem merytorycznym projektu.
Zesp6l projektu zastrzega sobie mo2liwoS6 wprowadzenia zmian w regulaminie.
Regulamin oraz zmiany w regulaminie podlegajq ogtoszeniu na stronie
internetowej projektu.
Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Lubrin, dnia ./.1.,9.?,Ul' ..

Zatwierdzili:

Kierownik merytoryczny projektu
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