Projekt „Aktywni na rynku pracy” realizowany zgodnie z umową nr UDA – POKL.04.01.01-00-371/09-00
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9/2011
Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2011 r.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu
"Aktywni na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Regulamin określa warunki uczestnictwa studentów i absolwentów w szkoleniach organizowanych przez Biuro
Karier w ramach Projektu „Aktywni na rynku pracy”.
§1
W ramach projektu realizowanych jest pięć modułów szkoleniowo-warsztatowych:
1)

I Moduł: Zostań Nowoczesnym Liderem;

2)

II Moduł: Absolwentka w Biznesie;

3) III Moduł: Akademia Treningu Umiejętności Ogólnych;
4)

IV Moduł: E-biznes;

5)

V Moduł: Moja pierwsza praca.

§2
1.

W szkoleniach organizowanych przez Biuro Karier w ramach Projektu mogą uczestniczyć:
1)

studenci

UKSW

studiów

stacjonarnych

na

kierunkach

matematyczno-przyrodniczych,

technicznych i pokrewnych, spełniający kryteria określone w pkt 4;
2) absolwenci UKSW: osoby, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra, i w okresie do 6 miesięcy
od dnia określonego w dyplomie, spełniające kryteria określone w pkt 4, jeżeli od daty ukończenia
studiów nie upłynęło więcej niż sześć miesięcy;
3) w dalszej kolejności studenci i absolwenci studiów stacjonarnych pozostałych kierunków UKSW
spełniający kryteria określone w pkt 4;
4) osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, oraz które nie wykazują żadnej działalności zarobkowej
w okresie realizacji projektu;
5) bezrobotne kobiety: studentki i absolwentki UKSW spełniające kryteria określone w pkt 4;
6) studenci niepełnosprawni bez względu na studiowany kierunek UKSW, spełniający kryteria
określone w pkt 4.
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2.

Osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji jest Koordynator ds. Szkoleń lub inna osoba wyznaczona
przez Kierownika Projektu.

3.

O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje proces rekrutacji.

4.

Uczestnik może skorzystać z oferty szkoleniowej jednorazowo.

5.

Terminy szkoleń ustalane są przez Biuro Karier w ramach projektu.

6.

W przypadku grupy uczestników liczącej mniej niż 10 osób szkolenie zostaje przełożone na inny
dogodny termin, o którym zostają poinformowani wszyscy zainteresowani.
§3
Proces Rekrutacji

1. Osoby zainteresowane wybranym szkoleniem wysyłają zgłoszenie, w którym podają dane personalne,
kierunek, rok studiów oraz numer kontaktowy na adres aktywni@uksw.edu.pl, wypełniają formularz na
stronie www.aktywni.uksw.edu.pl lub osobiście zgłaszają się w Biurze Karier.
2. Osoby te otrzymują do wypełnienia formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), na podstawie którego
tworzona jest baza kandydatów.
3. Osoby zakwalifikowane na szkolenie na podstawie spełnienia warunków grupy docelowej, wypełnionego
formularza zgłoszeniowego oraz daty przyjęcia zgłoszenia otrzymują drogą elektroniczną informację o
zakwalifikowaniu na dwa tygodnie przed szkoleniem.
4. W ciągu tygodnia od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na moduł szkoleniowy zainteresowana
osoba dostarcza dokumenty beneficjenta (formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa, oświadczenie o
niepodejmowaniu pracy zarobkowej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kwestionariusz ).
5.

Zakwalifikowany uczestnik modułu szkoleniowego jest zobowiązany do pisemnej rezygnacji z udziału w

szkoleniach Koordynatorowi ds. Szkoleń, na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu.
§4
Obowiązki Uczestnika
1.

Osoba podejmująca uczestnictwo w module szkoleniowym zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich
dniach modułu szkoleniowego.

2.

Uczestnik zobowiązany jest każdorazowo potwierdzać swoją obecność na liście obecności uczestników
sporządzonej przez Koordynatora ds. Szkoleń.

3.

Uczestnik każdego szkolenia jest zobowiązany do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych stanowiących
załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego regulaminu (załącznik nr 2 – ankieta ewaluacyjna pre-test oraz
załącznik nr 3 – ankieta ewaluacyjna post-test).
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§5
Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na comiesięczne ankiety rozsyłane drogą elektroniczną
przez Koordynatora ds. szkoleń lub osobę wyznaczoną przez Kierownika projektu przez okres 6 miesięcy od
zakończenia projektu.
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