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REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE 3.3.2 

 „ NOWE KOMPETENCJE – NOWE MOŻLIWOŚCI NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH”  
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO 

( UMOWA NR UDA-POKL.03.03.02-00-049/09-00 Z DNIA 21 LIPCA 2010 ROKU) 
 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „ Nowe kompetencje – nowe możliwości 

nauczyciela przedmiotów zawodowych” realizowanym w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu 

oświaty, działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, poddziałania  3.3.2 Efektywny system kształcenia  

i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 

podstawie umowy nr UDA-POKL.03.03.02-00-049/09-00 z dnia 21 lipca 2010 rok. 

3. Realizatorem Projektu jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.  

4. Biuro Projektu mieści się w Wyższej Szkole Gospodarki w budynku K przy  ul. Naruszewicza 11, 85-229 

Bydgoszcz na III piętrze.  

5. Informacje na temat projektu zamieszczone są na stronie: www.pp.wsg.byd.pl  

6. Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie  

7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych docelowo 300 osób spełniających kryteria uczestnika 

Projektu, o których mowa w § 2.  

§ 2 

Zakres wsparcia i Cel projektu 

 

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje udział Uczestników Projektu  

w studiach podyplomowych z zakresu PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO kształcących 

nauczycieli przedmiotów zawodowych (turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych).  

2. Studia realizowane będą w Bydgoszczy (6 grup), Słupsku (3 grupy), Inowrocławiu (2 grupy), Malborku 

 (2 grupy) i Ełku (2 grupy) w okresie od 01.10.2010 do 30.06.2014. 

3. Z uwagi na specyfikę projektu, adresatami studiów są:  

a) absolwenci studiów I lub II stopnia z zakresu turystyki, hotelarstwa lub gastronomii nie posiadający  

przygotowania pedagogicznego  

b) absolwenci studiów I lub II stopnia z zakresu turystyki, hotelarstwa lub gastronomii nie posiadający  

przygotowania pedagogicznego zatrudnione w przedsiębiorstwach branży turystycznej, hotelarskiej i 

gastronomicznej.  

c) Zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi UE w projekcie udział wziąć może: 

 200 absolwentów kierunków turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych (min. 45% kobiety) 

 100 osób pracujących w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej  

z wykształceniem kierunkowym (min. 45% kobiety) 

§ 3 

Uczestnicy Projektu i Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki: 

 Wysłanie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentacji aplikacyjnej (dokumentacja do pobrania 

na stronie projektu www.pp.wsg.byd.pl) 

 Spełnienie wymagań formalnych (adresatami studiów mogą być: absolwenci studiów I lub II stopnia 

z zakresu turystyki, hotelarstwa lub gastronomii nie posiadający przygotowania pedagogicznego lub 

osoby posiadające wykształcenie wyższe z zakresu turystyki, gastronomii i hotelarstwa  

(bez przygotowania pedagogicznego) zatrudnione w przedsiębiorstwach branży turystycznej, 

hotelarskiej i gastronomicznej).  
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 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń nadesłanych drogą mailową oraz wytyczne UE 

z zakresu równości szans i dostępności. 

 Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo o fakcie kwalifikacji do udziału  

w projekcie. Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. 

 Wszyscy zakwalifikowani zobowiązani są do dostarczenia kompletu dokumentów w wersji 

papierowej oraz podpisać umowę o naukę na studiach podyplomowych w wyznaczonym czasie, 

odpowiednim dla każdego etapu rekrutacji (termin podany każdorazowo na stronie projektu). 

§ 4 

Zasady kwalifikacji Uczestników – Komisja Rekrutacyjna 

 

1. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zapewnia równe szanse wszystkim uprawnionym  

do objęcia wsparciem.  

2. O przyjęciu na studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego decyduje kolejność zgłoszeń 

i spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. 

3. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa  

w § 2 i § 3 przewyższy liczbę miejsc na dane grupę, utworzone zostaną listy rezerwowe.  

4. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (zarówno z listy podstawowej jak  

i rezerwowej) muszą spełniać kryteria § 3 niniejszego regulaminu.  

5. Listy rezerwowe będą tworzone wg. kolejności zgłoszeń, oddzielnie dla każdej edycji (data wpłynięcia 

formularza aplikacyjnego).  

6. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej (przed 

rozpoczęciem zajęć lub w początkowej ich fazie) lub niewywiązania się osoby z listy podstawowej  

z warunków uczestnictwa w projekcie § 3 ust. 1.  

7. Osoby zakwalifikowane z list rezerwowych otrzymają niewykorzystane wsparcie osoby, którą zastąpiły.  

8. Warunkiem uczestnictwa w projekcie 3.3.2 „ Nowe kompetencje – nowe możliwości nauczyciela 

przedmiotów zawodowych”  jest zakwalifikowanie się i dostarczenie kompletu dokumentów  

w wersji papierowej oraz podpisanie umowę o naukę na studiach podyplomowych  

w wyznaczonym terminie, odpowiednim dla każdej edycji. 

§ 5 

Organizacja usług 

 

1. Zajęcia  odbywać się będą w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Słupsku, Ełku i Malborku zgodnie  

z harmonogramem realizacji projektu ( dostępny na stronie projektu oraz w biurze projektu) 

2. Zajęcia odbywają się w grupach 20 osobowych. W szczególnych sytuacjach liczba osób w grupie może ulec 

zmianie.  

3. Zajęcia realizowane są w formie weekendowej: 1-2 razy w miesiącu (sobota, niedziela)  

oraz przy wykorzystaniu technik i metod kształcenia na odległość (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007r, Dz.U. Nr 188, poz. 1347 z późn. zm.). 

4. W ramach programu studiów Uczelnia umożliwia uczestnictwo w zajęciach z zakresu: Pedagogiki  

z Andragogiką, Psychologii,  Dydaktyki Ogólnej, Metodyki Przedmiotowej (turystyki, hotelarstwa  

i gastronomii), Emisji Głosu, Pracy z Tablicą Interaktywną, Nowoczesnych Technologii Informacyjno - 

Komunikacyjne, Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej, Praktyki Pedagogicznych. 

5. Wszystkie przedmioty zakończą się zaliczeniem lub egzaminem poświadczonym wpisem  

w indeksie słuchacza. 

6. Podczas 3 semestru słuchacze odbędą praktyki zawodowe oraz sporządzą pracę dyplomową, zgodnie  

|z wytycznymi Uczelni. 

7. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminów i zaliczeń, umożliwi otrzymanie świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych. 

8. Organizator zapewnia: obiad oraz materiały dydaktyczne. 

9. Udział osób w Projekcie jest bezpłatny.  

§ 6 

Zasady monitoringu Uczestników 
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1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie 

obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności.  

2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania testów sprawdzających poziom wiedzy i ankiet monitorujących 

w trakcie uczestnictwa  w Projekcie oraz po jego zakończeniu, a także w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu 

udziału w Projekcie.  

3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Realizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji 

zawodowej (np. zmiana miejsca pracy, awans itp.).  

4. Informacje, o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się Realizatora  

z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej Ministerstwem 

Edukacji Narodowej.  

§ 7 

Obowiązki Uczestników i Realizatora Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  

 Przestrzegania niniejszego Regulaminu  

 Punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach  

 Usprawiedliwienia opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie i dokument potwierdzający 

wystąpienie określonych okoliczności (maksymalna procentowa absencja uczestników – 20% 

godz.).  

 Rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami wykładowców  

 Udostępniania danych osobowych zgodnie z wytycznymi w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki  

 Poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 6 niniejszego regulaminu.  

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż Projekt jest współfinansowany w 85% ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego a w 15% z Budżetu Państwa w ramach Priorytetu III. 

Wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, poddziałania 3.3.2 Efektywny 

system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe. 

3. Organizator Projektu zobowiązuje się do:  

 zorganizowania zajęć dydaktycznych w terminach wskazanych w harmonogramie określonym na stronie 

internetowej Projektu,  

 zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkolenia,  

 wydania świadectwa o ukończeniu studiów podyplomowych. 

 prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną gwarantującą wysoki poziom kształcenia, 

§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego Realizatorowi projektu.  

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury 

zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika  

w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu  

w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  

4. 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 § 3 i  §4.  

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie bez uzasadnionych powodów Beneficjent Ostateczny 

zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz uiszczenia opłaty 

administracyjnej w kwocie 500 zł. 

Beneficjentom projektu przysługuje stratus Słuchacza Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki  

w Bydgoszczy. 

 

                                     Kierownik Projektu 

                                                                                                     /-/ Marzena Bogdanowicz 


