REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 10 –
„NOWY KIERUNEK „STUDIA WSCHODNOEUROPEJSKIE” NA WYDZIALE POLITOLOGII”
PROJEKTU „UMCS NA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Projekt „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego
uczelni”.
2. Organizatorem Projektu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w partnerstwie z
Gminą Lubin, ALEPH POLSKA sp z o. o. i Francuską Izbą Przemysłowo Handlową w Polsce.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania 10 „Nowy kierunek
Wschodnioeuropejskie” na Wydziale Politologii” – jest Wydział Politologii UMCS.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w
Wschodnioeuropejskie” organizowanych w ramach zadania 10.

nowym

kierunku

–

Studia
„Studia

5. Planowany okres realizacji kierunku w ramach projektu 01.10.2011 r. – 30.06.2015 r.
6. Udział Uczestników w zadaniu 10 jest bezpłatny.
7. Organizator projektu zobowiązuje się do:
a) Zapewnienia uczestnikom materiałów dydaktycznych i promocyjnych,
b) Zapewnienia uczestnikom możliwości odbycia staży zagranicznych wg regulaminu
praktyk zawodowych Studiów Wschodnioeuropejskich,
c) Zapewnienia uczestnikom możliwości odbycia praktyk zawodowych zagranicznych wg
regulaminu praktyk zawodowych Studiów Wschodnioeuropejskich,
d) Wydania zaświadczeń ukończenia kierunku studiów,
e) Realizacji programu studiów zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Wydziału
Politologii.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość skreślenia uczestnika z listy uczestników w przypadku
naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu, Regulaminu Studiów UMCS oraz zasad współżycia
społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza,
wykładowcy lub pracownika projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu,
o czym niezwłocznie zostanie powiadomiona policja.
9. Uczestnik ma prawo do:
a) nieodpłatnego udziału w projekcie,
b) ubiegania się o płatny staż zagraniczny wg zasad określonych w regulaminie praktyk
zawodowych Studiów Wschodnioeuropejskich,
c) otrzymania świadectwa (dyplomu) udziału w projekcie.
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10. Uczestnik jest zobowiązany do:
a) uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym programem,
b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach,
c) zaliczania egzaminów i testów przewidzianych w programie zajęć,
d) odbycia praktyk zawodowych krajowych lub zagranicznych na podstawie regulaminu
praktyk zawodowych Studiów Wschodnioeuropejskich
e) potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (m.in.
materiały promocyjne, materiały dydaktyczne)
f) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu oraz prowadzenia
sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu,
g) regularnego czytania informacji zamieszczanych na stronie internetowej projektu.
11. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku:
a) naruszenia regulaminu projektu,
b) naruszenia regulaminu praktyk
realizowanych w ramach projektu,

zawodowych

Studiów

Wschodnioeuropejskich

c) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

REKRUTACJA

1. Uczestnikami projektu mogą być studenci Wydziału Politologii UMCS, kierunku „Studia
Wschodnioeuropejskie”, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie.
2. Wsparciem mogą być objęci wyłącznie studenci/tki naboru 2011/2012, 2012/2013 oraz naboru
2013/2014 na studia I stopnia (minimum 180 osób).
3. Rekrutacja na kierunek „Studia Wschodnioeuropejskie” odbywa się zgodnie z Uchwałą Rekrutacyjną
UMCS na podstawie „wolnych zapisów” do wyczerpania limitu miejsc.
4. Każdy kandydat/ka na kierunek „Studia Wschodnioeuropejskie” podczas składania dokumentów na
studia złoży dodatkowo Formularz danych do PEFS.
5. Do studentów/tek, którzy wypełnili wstępny formularz zgłoszeniowy zostaną rozesłane informacje o
naborze do danego wsparcia.
6. W procesie rekrutacji będzie zachowana równość szans – wszyscy studenci/tki mają równy dostęp
do wsparcia. W przypadku jednakowych wyników pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają:
kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby zamieszkujące dalej od miejsca studiowania
7. O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną – e-mail lub
telefoniczną.
8. Osoby zakwalifikowane zostaną przyjęte do udziału w projekcie pod warunkiem:
a) Podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie UMCS dla rynku pracy i gospodarki
opartej na wiedzy”;
b) Podpisania „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu 10 - „Nowy kierunek – Studia
Wschodnioeuropejskie” na Wydziale Politologii”
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c) Udokumentowania statusu na rynku pracy poprzez złożenie stosownych oświadczeń/
zaświadczeń;
d) Przedstawienia dowodu osobistego – do wglądu;
e) Złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej
www.dlarynkupracy.umcs.pl i w Biurze Projektu ul. Sowińskiego 12 pok. 12, Lublin.

projektu

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.

Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.

Uzasadnione przypadki, o których mowa w punkcie 1 mogą wynikać z przyczyn zdrowotnych lub
innych przyczyn niezależnych od uczestnika i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w
momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy wsparcia w przypadku naruszenia
przez niego zasad współżycia społecznego, w szczególności naruszenia nietykalności cielesnej innej
osoby, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu.
4. Skreślenie z listy studentów kierunku Studia Wschodnioeuropejskie jest równoznaczne z rezygnacją
udziału w projekcie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora projektu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu ul. Sowińskiego 12 pokój 12, Lublin oraz
na stronie internetowej projektu. www.dlarynkupracy.umcs.pl
5. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.
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