
 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY” 

  

I    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. Biuro projektu mieści się w Lublinie ul. Sowioskiego 12 pokój 9, telefon 0 81 537 55 32, strona 

internetowa projektu: www.dlarynkupracy.umcs.pl  

4. Projekt „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” jest realizowany w okresie od 1 

listopada 2010 do 31 października 2015 r. 

5. Projekt obejmuje zadania realizowane przez: 

 Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 

 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 

 Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 

 Biuro Karier Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej. 

6. Projekt „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” jest skierowany do 1600 studentów 

Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej i 64 osób zatrudnionych. 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

8. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji poszczególnych działao w projekcie. 

9. Jeden uczestnik może korzystad z kilku form wsparcia w ramach projektu i ma możliwośd korzystania z 

działao towarzyszących. 

II    FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 
 
 

10.  „Zadanie 2 - Nowe specjalizacje na Wydziale Humanistycznym” 
10.1 W ramach zadania uruchomionych zostanie szesnaście nowych specjalności/specjalizacji 

dla w sumie 1158 studentów Wydziału Humanistycznego UMCS: 
1)  „Zarządzanie danymi w instytucjach i firmach” na studiach I stopnia;  

2) „E-edytorstwo” na studiach I stopnia; 

3) „Komunikacja urzędowa i biznesowa” na studiach I stopnia; 
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4) „Regionalistyka” na studiach I stopnia; 

5) „Cyberkultura” na studiach I stopnia; 

6) „Kultura przekazu i techniki audiowizualne” na studiach I stopnia; 

7) „Język specjalistyczny francuski” na studiach I stopnia; 

8) „Język specjalistyczny hiszpaoski” na studiach I stopnia; 

9) „Nowe technologie w społeczeostwie informacji i wiedzy” na studiach I stopnia; 

10) „Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie” na studiach I stopnia; 

11) „Zarządzanie w kulturze” na studiach I stopnia 

 

12)  „Przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie tłumaczenia symultanicznego w 

języku angielskim i niemieckim” na studiach II stopnia; 

13) „Etnolingwistyka słowiaoska” na studiach II stopnia; 

14) „Przeszłośd w mediach” na studiach II stopnia; 

15) „Bałkanistyka” na studiach II stopnia; 

16) „Wielokulturowośd w Polsce” na studiach II stopnia; 

 

10.2 Warunki udziału w specjalnościach/specjalizacjach i zasady ich realizacji są określone w 

„Regulaminie Uczestnictwa w zadaniu 2 – Nowe specjalizacje na Wydziale Humanistycznym 

UMCS”. 

10.3 Regulamin będzie umieszczony na stronie internetowej projektu oraz dostępny w biurze 

projektu i w dziekanacie Wydziału Humanistycznego w Lublinie, plac Marii Curie - 

Skłodowskiej 4A, pokój 030. 
 

11. „Zadanie 3 – Praktyki i staże dla studentów i absolwentów we współpracy z instytucjami 

partnerskimi/potencjalnymi pracodawcami” 
 

11.1   Wsparciem w ramach zadania zostanie objętych w sumie 1408 studentów, w tym: 

1) Uczestnicy „Zadania 2  - Nowe specjalizacje na Wydziale Humanistycznym”:  

- praktyki dla 1158 studentów,  

- staże krajowe dla 228 studentów,  

- staże zagraniczne dla 18 studentów. 

2) Uczestnicy „Zadania 9  – Nowa specjalizacja na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 

UMCS”:  

- praktyki dla 70 studentów,  



 

 

- staże zawodowe dla 27 studentów. 

3) Uczestnicy „Zadania 10 – Nowy kierunek Studia Wschodnioeuropejskie na 

Wydziale Politologii”:  

- praktyki dla 180 studentów,  

- staże zagraniczne dla 30 studentów. 

11.2 Warunki udziału w praktykach i stażach oraz zasady ich realizacji są określone w 

„Regulaminie Uczestnictwa w zadaniu 3 – Praktyki i staże dla studentów i absolwentów we 

współpracy z instytucjami partnerskimi/potencjalnymi pracodawcami” 

11.3 Regulamin będzie umieszczony na stronie internetowej projektu oraz dostępny w biurze 

projektu i w dziekanatach Wydziału Humanistycznego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, 

Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej. 
 

12. „Zadanie 5 – PRO ABSOLWENT/KA” 
 

12.1 Wsparciem w ramach zadania zostanie objętych w sumie 600 studentów Uniwersytetu 

Marii Curie – Skłodowskiej, w tym:  

1) „Talenty UMCS” doradztwo zawodowe dla 175 studentów i promocja zawodowa 

dla 50 studenckich zespołów projektowych – www.talenty.umcs.pl , 

2) Szkolenia „Różni ludzie, równe szanse” dla 960 studentów UMCS,  

12.2 Warunki określające zasady udziału i realizację szkoleo i doradztwa są określone w 

„Regulaminie uczestnictwa w zadaniu 5 – PRO ABSOLWENT/KA”. 

12.3 Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej projektu, w biurze projektu, oraz w 

siedzibie Biura Karier UMCS ul. Sowioskiego 12 i na stronie www.kariera.umcs.lublin.pl   
 

13. „Zadanie 8 - Kursy zdalne z zakresu Geoinformacji”  
 

13.1 W ramach zadania zaplanowane są kursy zdalne „Podstawy Geoinformacji” dla 60 osób 

pracujących spoza Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.  

13.2 Warunki udziału w kursach i zasady ich realizacji są określone w „Regulaminie 

Uczestnictwa w zadaniu 8 – Kursy zdalne z zakresu Geoinformacji”. 

13.3 Regulamin będzie umieszczony na stronie internetowej projektu, oraz dostępny w biurze 

projektu. 
 

14. „Zadanie 9 - Nowa specjalizacja na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi” 
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14.1 W ramach zadania uruchomiona zostanie nowa obligatoryjna i fakultatywna specjalnośd 

na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej „Kartografia i 

geoinformacja” dla 70 studentów kierunku „Geografia” II stopnia.  

14.2 Warunki udziału w specjalności i zasady jej realizacji są określone w „Regulaminie 

Uczestnictwa w zadaniu 9 – Nowa specjalizacja na Biologii i Nauk o Ziemi UMCS” 

14.3 Regulamin będzie umieszczony na stronie internetowej projektu oraz dostępny w biurze 

projektu i w dziekanacie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, plac Marii Curie - Skłodowskiej 5, 

pokój 318. 
 

15. „Zadanie 10 – Nowy kierunek ‘Studia Wschodnioeuropejskie’ na Wydziale Politologii” 
 

15.1 W ramach projektu wsparciem objęty zostanie nowy kierunek studiów I stopnia na 

Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej „Studia 

Wschodnioeuropejskie” dla 180 studentów.  

15.2 Warunki udziału w zadaniu i zasady jego realizacji są określone w „Regulaminie 

Uczestnictwa w zadaniu 10 – Nowy kierunek ‘Studia Wschodnioeuropejskie’ na Wydziale 

Politologii”. 

15.3 Regulamin będzie umieszczony na stronie internetowej projektu oraz dostępny w biurze 

projektu i w dziekanacie Wydziału Politologii w Lublinie, plac Litewski 3, pokój 016. 
 

 

III    DZIAŁANIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU 

 

 

16. W ramach projektu przewidziane są działania dodatkowe: 

 Utworzenie „Wortalu Otwartej Wiedzy” i „Humanistycznej Biblioteki Cyfrowej”. 

 Organizacja 38 paneli eksperckich z pracodawcami/ekspertami/ przedstawicielami 

różnych branż skierowanych do studentów i absolwentów Uniwersytetu Marii Curie - 

Skłodowskiej w ramach „Zadania 4 – Panele eksperckie dla studentów i absolwentów z 

potencjalnymi pracodawcami”. 

 Wdrożenie „Uczelnianego Systemu Gromadzenia Danych od Przedsiębiorców” 

monitorującego dopasowanie kompetencji studentów i absolwentów do potrzeb 

pracodawców.  

 Publikacja przewodnika „Alterkariera” dla studentów o możliwościach rozwoju 

zawodowego w innych branżach niż biznes. 



 

 

 Utworzenie punktu konsultacyjno - doradczego i ośmiu stanowisk do pracy 

dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych w ramach „Zadania 7 – 

Likwidowanie barier” 
 

 

IV    ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

17. Uczestnikiem projektu może byd osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

 Złoży w biurze projektu formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w wybranej przez siebie, 

przynajmniej jednej formie wsparcia (zadaniu) z katalogu określonego z części II 

niniejszego Regulaminu. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej i 

w biurze projektu; 

 Spełni warunki formalne i merytoryczne do uczestnictwa w wybranej przez siebie formie 

wsparcia określone w regulaminie zadania; 

 Zostanie zakwalifikowana do udziału w wybranej formie wsparcia; 

 Zadeklaruje chęd uczestnictwa w projekcie „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej 

na wiedzy”; 

 Zadeklaruje chęd uczestnictwa w przynajmniej jednym zadaniu (formie wsparcia) 

realizowanym w ramach projektu; 

 Złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

 Zapozna się z „Regulaminem Projektu” i regulaminem uczestnictwa w wybranym przez 

siebie zadaniu i zobowiąże się do jego przestrzegania; 

 

 

V    POSTANOWIENIA KOOCOWE 
 

 

18. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora projektu. 

19. 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. 

20. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.  

21. Aktualna treśd regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu. 

22. Projektodawca zastrzega sobie możliwośd wniesienia zmian do Regulaminu. 

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2011 r.  


