
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
”Kierunek zamawiany Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki 

Stosowanej”

I. Postanowienia Ogólne
§ 1

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Projekcie 
pn.:  „Kierunek  zamawiany  Informatyka  we  Wrocławskiej  Wyższej  Szkole  Informatyki 
Stosowanej”, dalej zwanym „Projektem”.

2. Projekt  współfinansowany  jest  ze  środków  Unii  Europejskiej  z  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IV: „Szkolnictwo 
wyższe i nauka”, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na 
wiedzy, Podziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu 
dla gospodarki opartej na wiedzy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

3. Projekt  skierowany jest  w pierwszym rzędzie do osób niepełnosprawnych oraz kobiet  jako 
grupy słabo reprezentowanej na kierunkach technicznych.

4. Wnioskodawcą  i  realizatorem  Projektu  jest  Wrocławska  Wyższa  Szkoła  Informatyki 
Stosowanej we Wrocławiu.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
− Uczelnia / Beneficjent – Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (WWSIS),
− Beneficjenci  Ostateczni/Uczestnicy  Projektu  –  studenci  WWSIS  studiów  stacjonarnych  i 

niestacjonarnych kierunku Informatyka, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie,
− Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
−  Projekt – ”Kierunek zamawiany Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki 

Stosowanej”,
− UE – Unia Europejska,
− EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
− PO KL 2007-2013 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
− Biuro Projektu – siedziba: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu, 

ul. Wejherowska 28,
− Strona internetowa: www.horyzont.eu

§ 3
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1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 października 2015 r.
2. Projekt jest realizowany na Wydziale Informatyki Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki 

Stosowanej.
3. Projekt skierowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostaną przyjęci na 

studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  na  Kierunek  zamawiany  Informatyka  we  Wrocławskiej 
Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej.

§ 4

1. Celem  głównym  Projektu:  ”Kierunek  zamawiany  Informatyka  we  Wrocławskiej  Wyższej 
Szkole Informatyki Stosowanej” jest wzbogacenie oferty edukacyjnej na kierunku Informatyka 
WWSIS.

2. Projekt zakłada realizację:
− programu stypendialnego,
− programu zajęć wyrównawczych z matematyki,
− dodatkowych  zajęć  spoza  podstawy  programowej:  dwie  specjalności  (Zaawansowane 

Technologie  Sieciowe,  Grafika  3D),  Słownictwo  angielskie  w  informatyce,  Ekologia  i 
ochrona środowiska, Podstawy przedsiębiorczości i biznesplan,

− staży studenckich,
− kursów Cisco.

II. Zasady uczestnictwa w Projekcie
§ 5

1. W  Projekcie  mogą  uczestniczyć  studenci  kierunku  Informatyka  podejmujący  studia  w 
semestrze pierwszym studiów stacjonarnych i  niestacjonarnym w ramach rekrutacji  w roku 
akademickim 2012/2013. Warunkiem podstawowym przystąpienia do Projektu jest spełnienie 
warunków  rekrutacji  na  kierunek  Informatyka  obowiązujących  we  Wrocławskiej  Wyższej 
Szkole Informatyki Stosowanej na rok akademicki 2012/2013.

2. Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną Projektu w miesiącu czerwcu 2012 r.
3. Zakłada się równouprawnienie ze względu na pochodzenie, narodowość, urodzenie, rasę i inne 

cechy.
4. Uczestnicy  Projektu  rekrutowani  będą  według  daty  zgłoszenia,  przy  czym  w  pierwszej 

kolejności uwzględniane będą wnioski osób niepełnosprawnych. Podczas rekrutacji wyjątek od 
zasady kolejności zgłoszeń może też wynikać z konieczności osiągnięcia założonej we wniosku 
o dofinansowanie Projektu proporcji kobiet i mężczyzn.

5. Wsparciem  w  ramach  Projektu  ma  zostać  objętych  270  osób,  w  tym  46  kobiet   i  224 
mężczyzn, z czego 80 osób na studiach stacjonarnych, w tym 14 kobiet.

6. Osoby niepełnosprawne będą miały pierwszeństwo przed innymi kandydatami obu płci. 
7. O zakwalifikowaniu się kandydata decydować będzie kolejność zgłoszeń liczona według daty 

wpływu kompletnych dokumentów,  z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 powyżej.
8. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria uczestnictwa będzie większa niż 
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liczba miejsc na studiach realizowanych w ramach niniejszego Projektu, zostanie utworzona 
lista rezerwowa – zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

9. Jeżeli uczestnik projektu zostanie wykluczony lub dobrowolnie zrezygnuje z uczestnictwa w 
Projekcie, na zwolnione miejsce na liście zostanie zakwalifikowana następna osoba z listy, z 
zastrzeżeniem ust. 5 i 6 powyżej.

10. Kandydaci na studia w Projekcie zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
− deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
− oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
− kwestionariusza osobowego,
− 2 podpisanych egzemplarzy Umowy o studia,
− świadectwa dojrzałości – oryginału lub odpisu,
− kserokopii obu stron dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu,
− świadectwa lekarskiego stwierdzającego zdolność do podjęcia studiów
− 4 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych.
11. Rekrutacja odbywa się w okresie: od dnia 21.06.2012 r. do dnia 30.09.2012 r.
12. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:

− I ETAP: w terminie od dnia 21.06.2012 r. do dnia 20.08.2012 r.
− II ETAP: w terminie od dnia 21.08.2012 r. do dnia 24.09.2012 r.
− III ETAP: w terminie od dnia 25.09.2012 r. do 30.09.2012 r.

13. Zatwierdzona przez Zastępcę Kierownika Projektu lista  uczestników zakwalifikowanych do 
wzięcia udziału w Projekcie na każdym z etapów zostanie ogłoszona w siedzibie Uczelni oraz 
umieszczona na stronie internetowej.

14. Przyjęcie  na  studia  w ramach  Projektu  poprzedza  złożenie  ślubowania  przez  Uczestników 
Projektu.

15. Uczestnicy  Projektu  zobowiązani  są  do  aktywnego  uczestnictwa  w  zajęciach/zadaniach 
objętych  Projektem  oraz  do  potwierdzania  swojego  udziału  w  zajęciach  poprzez  złożenie 
podpisu na liście obecności.

16. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium współfinansowanego ze środków UE w ramach 
EFS  dotyczące  niniejszego  Projektu  określają  odrębne  przepisy.  Uczestnicy  Projektu 
zobowiązani są do zapoznania się z treścią tych przepisów dostępnych w siedzibie Uczelni.

III. Zasady monitoringu Uczestników Projektu
§ 6

1. Zgodnie  z  wymogami  Projektu  wszyscy  Beneficjenci  Ostateczni  podlegają  procesowi 
monitoringu  i  kontroli  mającej  na  celu  ocenę  skuteczności  działań  podjętych  w  ramach 
Projektu oraz udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy, a także lepsze dostosowanie jej 
do potrzeb przyszłych uczestników.

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są 
do udziału w badaniach ankietowych organizowanych przez Uczelnię w ramach realizowanego 
Projektu.

3. Ankiety wypełniane będą przez Beneficjentów Ostatecznych anonimowo w chwili rozpoczęcia 
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studiów, semestralnie oraz przed i po każdym dodatkowym wsparciu planowanym w Projekcie.

IV. Postanowienia końcowe
§ 7

1. Każdy z Uczestników Projektu przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie akceptuje 
warunki niniejszego Regulaminu.

2. Aktualna  treść  Regulaminu  znajduje  się  w  Biurze  Projektu  oraz  na  stronie  internetowej 
www.horyzont.eu

3. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
4. Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia zgodnie z ust. 2 powyżej.


