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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 9 –  

„NOWA SPECJALIZACJA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI 

PRZESTRZENNEJ”  

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 Lublin, ALEPH Sp. z o. o. i Francuską Izbą Przemysłowo Handlową w Polsce.  

3. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania 9 „Nowa Specjalizacja na Wydziale Nauk o 

Ziemi i Gospodarki Przestrzennej” – jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

UMCS.  

4. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w specjalnościach organizowanych 

w ramach zadania 9 projektu – „Nowa Specjalizacja na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej”. 

5. W ramach zadania 9 „Nowa Specjalizacja na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej”  zorganizowane zostaną następujące specjalności:  

 Specjalność obligatoryjna „Kartografia i geoinformacja” na studiach II stopnia, na 

kierunku Geografia 

 Specjalność fakultatywna „Kartografia i geoinformacja” na studiach II stopnia na 

kierunku Geografia 

6. Planowany okres realizacji zadania 01.11.2011 r. – 30.06.2015 r. Jest on podzielony na            

4 okresy. Każdy okres to jeden pełny cykl realizacji specjalności: 

I okres: 22.11.2010 – 30.09. 2012 r. – jeden nabór – specjalność obligatoryjna, 

II okres 1.10.2011 30.09.2013 r. dwa nabory - specjalność obligatoryjna i specjalność 

       fakultatywna, 

III okres: 1.10.2012 30.09.2014 r. dwa nabory -specjalność obligatoryjna i  

specjalność fakultatywna, 

IV okres: 1.10.2013 30.09.2015 r. dwa nabory - specjalność obligatoryjna i 

specjalność fakultatywna. 

7. Udział Uczestników w specjalnościach jest bezpłatny. 

8 Organizator projektu zobowiązuje się do: 

 Zapewnienia uczestnikom materiałów dydaktycznych. 

 Wydania zaświadczeń  ukończenia specjalności.  

 Realizacji specjalności zgodnie z programem i harmonogramem zatwierdzonym przez 

Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.  
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 Zapewnienia działań dodatkowych tj. dla wybranych uczestników staży według 

Regulaminu Staży i Praktyk, spotkań panelowych z pracodawcami, dodatkowych zajęć 

prowadzonych przez specjalistów z doświadczeniem praktycznym. 

 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 zobowiązuje się do: 

 Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w minimum 80% zajęć 

przewidzianych programem studiów (nieobecności w ramach jednego przedmiotu nie 

mogą przekroczyć 50%, ponadto w uzasadnionych przypadkach prowadzący może 

wprowadzić dodatkowe obostrzenia dotyczące dozwolonej liczby nieobecności w 

ramach prowadzonego przedmiotu). 

 Potwierdzania swojej obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem. 

 Zaliczania zajęć i egzaminów sprawdzających według programu studiów. 

 Uczestnictwa w co najmniej dwóch 4-godzinnych panelach z udziałem potencjalnych 

pracodawców/partnerów organizowanych w ramach projektu. 

 Wypełniania ankiet związanych z realizacją, monitoringiem i ewaluacją projektu. 

 Potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (m.in. 

listy obecności, materiały dydaktyczne). 

 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania specjalności 

Uczestnik zobowiązany jest do oddania w nienaruszonym stanie otrzymanych z 

wyprzedzeniem materiałów szkoleniowych, a w przypadku ich zniszczenia do zwrotu 

ich kosztów, do zwrotu kosztów szkolenia w kwocie proporcjonalnej do odbytych 

zajęć. W przypadku rezygnacji z ważnych i niezawinionych przyczyn losowych 

Organizator może odstąpić od żądania zwrotu poniesionych kosztów. 
 

 

SPECJALNOŚĆ OBLIGATORYJNA „KARTOGRAFIA I GEOINFORMACJA”  

NA STUDIACH GEOGRAFICZNYCH II STOPNIA 

 

1. Specjalność obligatoryjna „Kartografia i geoinformacja” na studiach stacjonarnych II stopnia 

na kierunku „Geografia” prowadzonym przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej jest 

realizowana na podstawie programu specjalności zatwierdzonego przez Rektora UMCS. 

2. Rekrutacja na specjalność będzie prowadzona w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 

i 2013/2014. 

3. W ramach zadania zorganizowanych zostanie w sumie 4 grupy średnio 10-cio osobowe.  

4. Wymiar godzinowy zajęć na specjalności wynosi łącznie   465 h – 4 semestry w tym: 

a) wykłady 165 h, 

b) ćwiczenia 150 h, 

c) seminarium 150 h  
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5. Uczestnikami specjalności mogą zostać studenci studiów stacjonarnych przyjęci na kierunek 

„Geografia” II stopnia na UMCS. 
 

 

 

SPECJALNOŚĆ FAKULTATYWNA „KARTOGRAFIA I GEOINFORMACJA”  

NA STUDIACH GEOGRAFICZNYCH II STOPNIA 

 

1. Specjalność fakultatywna „Kartografia i geoinformacja” na studiach stacjonarnych II stopnia 

na kierunku „Geografia” prowadzonym przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej jest 

realizowana na podstawie programu specjalności zatwierdzonego przez Rektora UMCS. 

2. Rekrutacja na specjalność będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014. 

3. W ramach zadania zorganizowanych zostanie w sumie 3 grupy średnio 10-cio osobowe.  

4. Wymiar godzinowy zajęć na specjalności wynosi łącznie 465 h – 4 semestry, w tym: 

a) Wykłady 165 h, 

b) ćwiczenia 150 h, 

c) seminarium 150 h  
 

5. Uczestnikami specjalności mogą zostać studenci studiów stacjonarnych przyjęci na 

specjalność inną niż „Kartografia i geoinformacja” na kierunku „Geografia” II stopnia na 

UMCS. 
 

 

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W SPECJALNOŚCIACH 
 

1. Zgłoszenia do uczestnictwa w specjalności przyjmowane są wraz z dokumentami na studia lub 

bezpośrednio w Biurze Projektu przy ul. Sowińskiego 12 pokój 12, Lublin. 

2. Rekrutacja ma charakter otwarty z uwzględnieniem polityki równych szans przez dostęp do 

specjalności dla wszystkich zainteresowanych w tym osób niepełnosprawnych i kierowaniem 

się zasadą równego traktowania kobiet i mężczyzn. 

3. O zakwalifikowaniu na specjalności decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ponadto od 

kandydatów wymagane jest: 

a. Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego; 

b. Posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Geografia – 

w przypadku specjalności obligatoryjnej; 

c. Posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Geografia 

wraz z przyjęciem na specjalność obligatoryjną inną niż specjalność Kartografia i 

geoinformacja- w przypadku specjalności fakultatywnej. 

4. Kwalifikację Uczestników prowadzi 3- osobowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Koordynatora Projektu. 

5. Protokół z kwalifikacji zatwierdzany jest przez 3-osobową Komisję Rekrutacyjną. 

6. Komisja Rekrutacyjna wyłoni średnio 10-osobowe grupy Uczestników.  
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7. 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 9 –„ Nowa Specjalizacja na Wydziale 

Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej”; 

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; 

8. W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów, ich błędnej/niewłaściwej treści lub w 

przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych do uczestnictwa w szkoleniach na ich 

miejsce wejdą osoby oczekujące do uczestnictwa spełniające kryteria formalne wg kolejności 

zgłoszeń. 

9. Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu 

 www.dlarynkupracy.umcs.pl i w Biurze Projektu ul. Sowińskiego 12 pokój 12, Lublin. 

 

 

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. 

 

 

 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 

30.06.2012 r. 

http://www.umcsdlarynkupracy.lublin.pl/
http://www.umcsdlarynkupracy.lublin.pl/

