
 

  
REGULAMIN REKRUTACYJNY PROJEKTU 

 
”Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS” 

I. Postanowienia Ogólne
§ 1

1. Niniejszy  regulamin,  zwany  dalej  „Regulaminem”,  określa  warunki  rekrutacji  w
ramach  Projektu  pn.:  „Podwyższenie  jakości  kształcenia  i  zarządzania  WWSIS”,  dalej
zwanego „Projektem”.

§ 2

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 Uczelnia  /  Beneficjent  –  Wrocławska  Wyższa  Szkoła  Informatyki  Stosowanej

(WWSIS),
 Uczestnicy Projektu – studenci WWSIS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

I  stopnia  na kierunku Informatyka,  którzy  zostali  zakwalifikowani  do udziału  w
Projekcie, 

 Projekt –  „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS”,
 Biuro Projektu – siedziba: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we

Wrocławiu, ul. ks. M.Lutra 4,
 Strona internetowa: http://www.horyzont.eu/wroclaw/studenci/projekt-unijny-na-

podniesienie-kompetencji-studentow-wwsis

II. Zasady rekrutacji
§ 3

1. W rekrutacji  prowadzonej  w ramach Projektu mogą uczestniczyć osoby,  o których
mowa w § 5 pkt 1 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. 

2. Rekrutacja  na  studia  I  stopnia  na  kierunku  Informatyka  (specjalności:  APLIKACJE

BIZNESOWE JAVA EE,  PROGRAMOWANIE LOGICZNE W SZTUCZNEJ INTELIGENCJI)  odbywać się
będzie  od  maja  do  października  2018  roku  według  kolejności  zgłoszeń  liczonej
według  daty  wpływu  kompletnych  dokumentów.  Wyjątek  od  zasady  kolejności
zgłoszeń  może  też  wynikać  z  konieczności  osiągnięcia  założonej  we  wniosku  o
dofinansowanie Projektu proporcji  kobiet  i  mężczyzn oraz pierwszeństwa dla osób
niepełnosprawnych. 

3. Informacje  o  rekrutacji  wskazanej  w  pkt  2  zostaną  opublikowane  za  pomocą
następujących środków przekazu: reklamy radiowej, linków sponsorowanych, strony
internetowej, plakatów.

4. Informacje o rekrutacji wskazanej w pkt 2 będą także udzielane w siedzibie Uczelni
oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 71 799 19 37 wew.22 /33

5. Rekrutacja odbywać się będzie w siedzibie Uczelni oraz poprzez tzw. rekrutację on-
line. W przypadku potrzeby spotkania rekrutacyjne odbędą się z udziałem tłumacza
języka migowego.
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6. W  przypadku,  gdy  liczba  kandydatów  spełniających  kryteria  uczestnictwa  będzie
większa niż liczba miejsc na studiach realizowanych w ramach niniejszego Projektu,
zostanie utworzona lista rezerwowa – zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

7. Jeżeli  uczestnik  projektu  zostanie  wykluczony  lub  dobrowolnie  zrezygnuje  z
uczestnictwa w Projekcie, na zwolnione miejsce na liście zostanie zakwalifikowana
następna osoba z listy, przy założeniu, że będzie w stanie nadrobić zaległości.

8. Zatwierdzona  przez  Kierownika  Projektu  lista  osób  zakwalifikowanych  do  wzięcia
udziału  w Projekcie  zostanie ogłoszona w siedzibie  Uczelni  oraz umieszczona na
stronie internetowej. 

9. Kandydaci  na  studia  I  stopnia  realizowane  w  ramach  niniejszego  Projektu
zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
 kserokopii świadectwa dojrzałości,
 kwestionariusza osobowego,
 kserokopii obu stron dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu,  
 4 aktualnych fotografii  zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowodów osobistych.
 oświadczenia o orzeczonym stopniu niepełnosprawności (jeżeli taki posiada),
 oświadczenia uczestników projektu.

10. 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.  

III. Postanowienia końcowe
§ 4

1. Każdy z Uczestników Projektu przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i Regulaminu uczestnictwa w projekcie. 
 Aktualna treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej:  http://www.horyzont.eu/wroclaw/studenci/projekt-unijny-na-
podniesienie-kompetencji-studentow-wwsis

2. W  uzasadnionych  przypadkach  Beneficjent  zastrzega  sobie  prawo  zmiany
Regulaminu. 

3. Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 
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