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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 – 

„KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI” 

PROJEKTU „UMCS DLA 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 Polska Sp. z o. o. i Francuską Izbą Przemysłowo Handlową w Polsce.  

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i rekrutacji na kursy zdalne organizowane w ramach 

zadania 8 projektu – „Kursy zdalne z zakresu Geoinformacji” realizowane dla osób pracujących spoza 

Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. 

4. „Kursy zdalne z zakresu geoinformacji” to dwa 60-godzinne kursy: 

a) „Podstawy geoinformacji” 

b) „Zarządzanie informacja przestrzenną” 

5. Planowany okres realizacji zdalnych kursów (łącznie w 3 naborach) to 20.10.2012 r. – 30.09.2015 r. 

6. Udział Uczestników w kursach zdalnych jest bezpłatny. 

7. Organizator projektu zobowiązuje się do: 

 Zapewnienia uczestnikom materiałów promocyjnych (pen drive, długopis, notesik); pakietów 

dydaktycznych oraz literatury fachowej; 

 Wydania zaświadczeń ukończenia kursu zdalnego; 

 Realizacji kursów zdalnych zgodnie z programem  zatwierdzonym przez Radę Wydziału Nauk      

o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość skreślenia uczestnika z listy uczestników w przypadku naruszenia 

przez niego niniejszego Regulaminu 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 i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 

 Niezwłocznego poinformowania Biura Projektu o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w kursie; 

 Potwierdzania swojej obecności na zajęciach organizacyjnych oraz na indywidualnych 

konsultacjach; 

 Zaliczania poszczególnych modułów i końcowego testu sprawdzającego; 

 Wypełniania ankiet związanych z realizacją, monitoringiem i ewaluacją projektu; 

 Potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (m.in. pakiety 

dydaktyczne, literatura fachowa, materiały promocyjne); 

 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania kursu zdalnego Uczestnik 

zobowiązany jest do oddania otrzymanych materiałów dydaktycznych, a w przypadku ich 

zniszczenia do zwrotu ich kosztów oraz do zwrotu kosztów kursu w kwocie proporcjonalnej do 
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odbytych zajęć. W uzasadnionych przypadkach Organizator może odstąpić od żądania zwrotu 

poniesionych kosztów. 

 
 

REKRUTACJA – POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Termin otwarcia rekrutacji na rok akademicki 2012/2013: 10.09.2012 – 28.09.2012.  

2. Formularze zgłoszeniowe do uczestnictwa w kursach zdalnych z zakresu Geoinformacji dostępne są na 

stronie projektu www.dlarynkupracy.umcs.pl w górnym panelu „pliki do pobrania”. 

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do udziału w kursach zdalnych z zakresu Geoinformacji jest wysłanie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej formularza zgłoszeniowego w terminie przyjmowania zgłoszeń, 

każdorazowo podanym w regulaminie. Termin rekrutacji podany w regulaminie może ulec wydłużeniu. 

4. Rekrutacja ma charakter otwarty z uwzględnieniem polityki równych szans przez dostęp do zajęć dla 

wszystkich zainteresowanych, w tym osób niepełnosprawnych i kierowaniem się zasadą równego 

traktowania kobiet i mężczyzn. 

5. Kwalifikację Uczestników prowadzą Komisje Rekrutacyjne powołane przez Koordynatora Projektu/ 

Kierownika Merytorycznego/Pracownika Sekcji Funduszy Zewnętrznych. 

6. Uczestnikami projektu w ramach zadania 8 „Kursy zdalne z zakresu Geoinformacji” mogą być: 

a. dla kursu „Podstawy geoinformacji”: wyłącznie nauczyciele geografii, przyrody lub informatyki szkół 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych; 

b. dla kursu „Zarządzanie informacją przestrzenną”: wyłącznie pracownicy instytucji, parków 

narodowych lub krajobrazowych zajmujących się ochroną środowiska; pracowników administracji 

publicznej z wydziałów: ochrony środowiska, geodezji i zarządzania kryzysowego; pracowników biur 

planowania przestrzennego; dla pracowników przedsiębiorstw z działów/jednostek zajmujących się 

ochroną środowiska; 

7. Komisja Rekrutacyjna wyłoni grupy o liczbie Uczestników określonej w części REKRUTACJA – 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. 

8. O zakwalifikowaniu decyduje spełnienie poniższych kryteriów (łącznie): 

a. Wysłanie na adres projekt@umcs.pl poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego                 

w terminie określonym w niniejszym Regulaminie; 

b. Spełnienie dodatkowych kryteriów przypisanych poszczególnym kursom zdalnym 

(patrz: REKRUTACJA- POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE). 

9. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do:  

a. Podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na 

wiedzy”; 

b. Udokumentowania statusu na rynku pracy poprzez złożenie stosownych oświadczeń/zaświadczeń; 

c. Przedstawienia dowodu osobistego – do wglądu; 

d. Złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

10.  W przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach na ich miejsce  

wejdą osoby oczekujące na listach rezerwowych. 

11.  Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu 

www.dlarynkupracy.umcs.pl oraz w Biurze Rekrutacji ul. Sowińskiego 12 pok. 12 w Lublinie.

http://www.dlarynkupracy.umcs.pl/
mailto:projekt@umcs.pl
http://www.dlarynkupracy.umcs.pl/
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REKRUTACJA- POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI- PODSTAWY GEOINFORMACJI 
1. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy na rok akademicki 2012/2013 należy przesłać w formie 

elektronicznej na adres projekt@umcs.pl w terminie do 28.09.2012 r. włącznie.  

2. Rekrutacja na kurs zdalny „Podstawy geoinformacji” będzie prowadzona w latach 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015. 

3. W ramach kursu zdalnego „Podstawy geoinformacji” zorganizowane zostaną łącznie trzy grupy średnio  

10-cio osobowe (po jednej grupie na nabór).  

4. O zakwalifikowaniu na kurs zdalny „Podstawy geoinformacji” decydować będzie spełnianie kryteriów 

wymienionych w pkt. 8 „POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz: 

- posiadanie statusu osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela przedmiotu geografia, przyroda bądź 

  informatyka w szkole gimnazjalnej bądź ponadgimnazjalnej; 

- stopień znajomości pakietu biurowego MS Office (wykazywany w formularzu zgłoszeniowym) przeliczany 

wg schematu: 

 słaby- 1 pkt. 

 podstawowy- 3 pkt. 

 dobry- 5 pkt. 

 zaawansowany- 7 pkt. 

- stopień zaawansowania w korzystaniu z informacji zawartych w Internecie m.in. znajomość przeglądarek 

  internetowych, umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji (wykazywany w formularzu 

zgłoszeniowym) przeliczany wg schematu: 

 słaby- 1 pkt. 

 podstawowy- 3 pkt. 

 dobry- 5 pkt. 

 zaawansowany- 7 pkt. 

5. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej całkowitej liczby punktów, do udziału w 

projekcie zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet bądź dwóch mężczyzn o tej samej 

punktacji decydować będzie data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego na adres 

projekt@umcs.pl. 

6. O zakwalifikowaniu się do projektu Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie list osób 

przyjętych wraz z otrzymaną punktacją na stronie projektu (www.dlarynkupracy.umcs.pl) oraz poprzez 

wysłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. 

7. Osoby niezakwalifikowane, a spełniające kryteria formalne do uczestnictwa pozostają na liście rezerwowej i 

będą miały pierwszeństwo w kolejnym naborze. 
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KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI- ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ 

PRZESTRZENNĄ 

1. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy na rok akademicki 2012/2013 należy przesłać w formie 

elektronicznej na adres projekt@umcs.pl w terminie do 28.09.2012 r. włącznie.  

2. Rekrutacja na kurs zdalny „Zarządzanie informacją przestrzenną” będzie prowadzona w latach 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015. 

3. W ramach kursu zdalnego „Zarządzanie informacją przestrzenną” zorganizowane zostaną łącznie trzy grupy 

średnio 10-cio osobowe (po jednej grupie na nabór).  

4. O zakwalifikowaniu na kurs zdalny „Zarządzanie informacją przestrzenną” decydować będzie spełnianie 

kryteriów wymienionych w pkt. 8 „POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz: 

- posiadanie statusu osoby zatrudnionej w: instytucjach czy parkach narodowych/krajobrazowych 

  zajmujących się ochroną środowiska; biurach planowania przestrzennego; w administracji publicznej w 

  wydziale ochrony środowiska, geodezji czy zarządzania kryzysowego; dla pracowników przedsiębiorstw  

  z działów/jednostek zajmujących się ochroną środowiska; 

- stopień znajomości pakietu biurowego MS Office (wykazywany w formularzu zgłoszeniowym) przeliczany 

wg schematu: 

 słaby- 1 pkt. 

 podstawowy- 3 pkt. 

 dobry- 5 pkt. 

 zaawansowany- 7 pkt. 

- stopień zaawansowania w korzystaniu z informacji zawartych w Internecie m.in. znajomość przeglądarek 

  internetowych, umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji (wykazywany w formularzu 

  zgłoszeniowym)  przeliczany wg schematu: 

 słaby- 1 pkt. 

 podstawowy- 3 pkt. 

 dobry- 5 pkt. 

 zaawansowany- 7 pkt. 

5. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej całkowitej liczby punktów, do udziału                  

w projekcie zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet bądź dwóch mężczyzn o tej samej 

punktacji decydować będzie data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego na adres projekt@umcs.pl. 

6. O zakwalifikowaniu się do projektu Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie list osób 

przyjętych wraz z otrzymaną punktacją na stronie projektu (www.dlarynkupracy.umcs.pl) oraz poprzez 

wysłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. 

7. Osoby niezakwalifikowane, a spełniające kryteria formalne do uczestnictwa pozostają na liście rezerwowej i 

będą miały pierwszeństwo w kolejnym naborze. 

 

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. Organizator zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. 
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