Regulamin uczestnictwa i warunki rekrutacji
w projekcie „KOMPETENTNY STUDENT NA RYNKU PRACY”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Postanowienia ogólne
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§1
Projekt realizowany jest w dwóch edycjach. I edycja Projektu realizowana będzie w okresie
od 01.01. 2017 do 31.07.2018, zaś druga w okresie od 01.01.2018 do 31.07.2019.
Projekt skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunków
Budownictwo i Inżynieria Środowiska.
Projekt obejmuje trzy semestry studiów stacjonarnych II stopnia.
Dla każdej z edycji przeprowadzona zostanie osobna rekrutacja.
Zainteresowani studenci zostaną poinformowani o terminie naboru z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
Okres rekrutacji wynosić będzie 14 dni.
Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w terminie nie dłuższym niż 7 dni po zakończeniu
rekrutacji.
§2
Łączna liczba studentów zakwalifikowanych do Projektu, zwanych dalej Uczestnikami
Projektu, w obu edycjach wynosi 120 osób.
Liczba Uczestników Projektu na każdą edycję wynosi dla kierunku Inżynieria Środowiska -30
osób i dla Kierunku Budownictwo – 30 osób.
Zaznacza się, że stosunek procentowy Uczestników Projektu obu kierunków może ulec
zmianie, w zależności od liczby studentów na obu kierunkach.
Dostęp do Projektu w równym stopniu zapewniony będzie dla kobiet, mężczyzn i osób
niepełnosprawnych.
W przypadku braku zainteresowania jednej z płci brakujące miejsca będą uzupełnione
odpowiednią ilością osób płci przeciwnej.
W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie możliwe jest zajęcie
jego miejsca przez kolejną osobę z listy rezerwowej, wykazującą chęć udziału w Projekcie.
Wymagane jest wtedy spełnienie wymogów z pkt. 5 przez nowego Uczestnika Projektu.
Wszyscy zakwalifikowani do Projektu studenci zostaną objęci każdą z form wsparcia
realizowaną w Projekcie.
Projekt „Kompetentny Student Na Rynku Pracy” obejmuje cztery formy wsparcia, którymi
objęci zostaną wszyscy Uczestnicy Projektu:
 I forma wsparcia obejmuje trzy szkolenia z programów platformy Autodesk (40 h na każde
szkolenie w 3 grupach 10 osobowych):
o Dla kierunku Inżynierii Środowiska: Autodesk MEP z nakładką Ventpack, Autodesk
Navisworks, Autodesk Revit MEP
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Dla kierunku Budownictwa: Autodesk Robot, Autodesk Navisworks, Autodesk
Structure
 II forma wsparcia obejmuje udział w zajęciach warsztatowych odpowiednio do każdego
szkolenia (praca nad projektem 10 h i na platformie e-learningowej 20 h – 3 grupy po 10
osób) dla każdego kierunku
 III forma wsparcia obejmuje 3-dniową wizytę studyjną dla każdego kierunku.
 IV forma wsparcia obejmuje dodatkowe spotkania z pracodawcami (przewiduje się 4
spotkania 4 godzinne dla obu kierunków w dwóch grupach.
9. Przewiduje się jedno szkolenie odpowiednio na jeden z trzech semestrów trwania Projektu
dla każdego kierunku.
10. Przewiduje się jedne zajęcia warsztatowe odpowiednio do szkolenia na semestr dla każdego
kierunku.
11. Przewiduje się jedną wizytę studyjną na edycję dla każdego kierunku.
12. Przewiduje się dodatkowe spotkania z pracodawcami dla obu kierunków.
13. Każde szkolenie zakończone będzie certyfikowanym egzaminem Autodesk.
14. Po zakończeniu udziału w Projekcie Uczestnik projektu otrzymuje zaświadczenie
potwierdzające uczestnictwo w Projekcie.
§3
1. Nadzór nad Projektem sprawuje Kierownik Projektu, zwany dalej Kierownikiem.
2. Nadzór merytoryczny nad formami wsparcia w Projekcie sprawują Koordynatorzy
odpowiednich kierunków, zwani dalej Koordynatorami.
§4
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przestrzegania zasad i reguł wynikających
z regulaminu uczestnictwa w Projekcie i regulaminów uczestnictwa w poszczególnych
formach wsparcia.
2. Z uwagi na konieczność monitorowania losów Uczestników Projektu przez zespół
Zarządzający Projektem przez minimum 12 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie,
Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przekazywania Zespołowi Zarządzającemu informacji
dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia
udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania
(tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego) - zaświadczenia o zatrudnieniu
Uczestników Projektu na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej,
samozatrudnieniu, rozpoczęciu działalności gospodarczej, oświadczeń dotyczących
kontynuowania kształcenia nie później niż do 6 miesięcy po zakończeniu kształcenia
(uzyskania dyplomu ukończenia studiów).
3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do poddania się badaniu bilansu kompetencji Uczestnika
Projektu, który zostanie prowadzony na początku Projektu i po zakończeniu udziału
w Projekcie.
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Zasady rekrutacji
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§5
Projekt skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunków
Budownictwo i Inżynieria Środowiska.
Pierwszeństwo w Projekcie mają osoby, które nie były wcześniej Uczestnikami Projektów EFS.
Warunkiem koniecznym rekrutacji jest przedstawienie zaświadczenia o bieżącym wpisie na
pierwszy semestr studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Inżynierii Środowiska lub
Budownictwa Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.
Warunkiem koniecznym rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego
oświadczenia Uczestnika Projektu (do pobrania ze strony internetowej).
Warunkiem koniecznym rekrutacji jest złożenie podpisanego regulaminu uczestnictwa
i warunków rekrutacji w projekcie „KOMPETENTNY STUDENT NA RYNKU PRACY” (do
pobrania ze strony internetowej).
Kryterium podstawowym rekrutacji jest średnia ocen uzyskanych ze studiów inżynierskich
liczona zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.
Studenci zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani będą do zapoznania się
i podpisania regulaminów uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia.

…..………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
czytelny podpis uczestnika projektu*
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