
                                                                                                      

                                                   
”UProgu Kariery”  

Projekt współfinansowany przez Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 
  
 

 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  
ul. Podchorążych 2 
30-084 Kraków 
www.up.krakow.pl 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU 

STUDENTÓW W PROJEKCIE  

pn. „UProgu Kariery” 

 

realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  

 

 
§1 

Definicje 
 

Projekt – Projekt  „UProgu Kariery” nr POWR.03.01.00-IP.08-00-B011/17 realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe  

dla gospodarki i rozwoju, Działanie: Priorytet 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

UP, Beneficjent  – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;  

Uczestnik Projektu - osoba, która spełniła warunki rekrutacji i przystąpiła do Projektu; 

Biuro Projektu – Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 29; 

Regulamin – niniejszy Regulamin udziału w Projekcie 

Doradztwo zawodowe - usługi i czynności mające na celu pomoc uczestnikowi w podejmowaniu 

wyborów edukacyjnych, szkoleniowych, zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym. 

Doradztwo ds. przedsiębiorczości - pomoc doradcza umożliwiająca studentom zdobycie wiedzy oraz 

umiejętności przedsiębiorczych, m.in potrzebnych do zakładania i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. 

Kierownik Projektu – osoba zatrudniona przez Realizatora Projektu do zarządzania operacyjnego 

projektem. 

ABK – Akademickie Biuro Karier 

 

  

 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „UProgu Kariery”.  

2. Projekt, w tym wszystkie formy wsparcia realizowane w jego ramach dla Uczestników Projektu, 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy u 

min. 720 studentów/ek UP poprzez poprawę jakości i poszerzenie zakresu usług świadczonych na 

ich rzecz przez Akademickie Biuro Karier UP dzięki realizacji kompleksowego programu 

obejmującego podniesienie kompetencji kadr Biura Karier, rozwój narzędzi z obszaru poradnictwa 

zawodowego i działań służących skutecznemu wejściu studenta na rynek pracy. 

4. Projekt obejmuje swym zakresem badanie kompetencji studentów, doradztwo zawodowe, 

doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, specjalistyczne szkolenia dla pracowników 
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Akademickiego Biura Karier, warsztaty i szkolenia dla studentów/ek, spotkania z ludźmi biznesu, 

monitoring karier zawodowych beneficjentów projektu. 

5. Realizatorem Projektu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą 

przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie (30 - 084). 

6. Projekt realizowany jest w terminie 01.01.2018-30.06.2020. 

 

§3 

Rekrutacja do projektu 

1. Udział w projekcie przewidziany jest dla minimum 720 osób. 

2. Do Projektu mogą rekrutować się wyłącznie osoby posiadające status studenta/ki studiów 

stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w UP 

(kryterium formalne). 

3. W ramach projektu planowane są 3 rekrutacje na kolejne lata akademickie  

- I rekrutacja rok akademicki 2017/2018 

- II rekrutacja rok akademicki 2018/2019 

- III rekrutacja rok akademicki 2019/2020 

4. Rekrutacja studentów prowadzona będzie w sposób ciągły od dnia ogłoszenia rekrutacji do 

ostatniego dnia roku akademickiego, na który została ogłoszona. 

5. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, 

w tym płci, jawności i przejrzystości. 

6. Rekrutacja będzie się składać z 2 etapów: 

I etap – formalny (wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu formularza zgłoszeniowego do 

projektu wraz z kserokopią legitymacji studenckiej oraz orzeczeniem o niepełnosprawności) 

II etap – uzasadnienie motywacji; student/ka podaje informację dlaczego chce skorzystać z 

doradztwa zawodowego oraz w jakich szkoleniach rozwijających kompetencje chciałby/chciałaby 

uczestniczyć. 

7. Zgłoszenia do projektu oceniane będą na bieżąco przez Koordynatora projektu, lub upoważnionego 

pracownika Akademickiego Biura Karier według następującej skali:  

 

bardzo wysoka motywacja – 17-20 punktów, 

wysoka motywacja – 13-17 punktów, 

zadowalająca motywacja – 10-13 punktów, 

średnia motywacja – 5-9 punktów,  

motywacja poniżej średniej – 0-4 pkt 

8. Do udziału w projekcie zostaną przyjęte osoby, które spełniły kryteria formalne i zdobyły co 

najmniej 10 pkt. W przypadku dużej liczby chętnych o udziale decydować będzie średnia z okresu 

studiów. 

9. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Akademickim Biurze Karier oraz na stronie internetowej: 

www.abk.up.krakow.pl/projekty.html 

10. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny. 

11. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone 

datą oraz podpisem kandydata/-ki do Projektu złożone: 

- osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 7.30 – 15.30 (Uniwersytet Pedagogiczny ul. 

Podchorążych 2, 30-084 Kraków pok. 29) lub 
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- za pośrednictwem poczty elektronicznej - skan w/w dokumentów na adres: 

szkolenia@up.krakow.pl 

 

§4 

Rodzaje i formy wsparcia 

1. Indywidualne  Poradnictwo  - spotkania z doradcą  zawodowym mające  na  celu m.in.  zbadanie  

poziomu kompetencji społecznych, identyfikację potencjału zawodowego i ocenę preferencji 

zawodowych oraz wspólny wybór dalszej ścieżki rozwoju zawodowego i stworzenie 

Indywidualnego Planu Działania.  

2. Indywidualne Poradnictwo w Zakresie Zakładania Działalności Gospodarczej - forma  skierowana  

do  studentów zainteresowanych  prowadzeniem własnej  działalności  gospodarczej  obejmująca  

m.in. opracowanie  Indywidualnego  Planu Działania pod kątem założenia własnej firmy.  

3. Warsztaty i szkolenia wspomagające rozwój kompetencji potrzebnych do wejścia na rynek pracy i 

funkcjonowanie w nim (umiejętności psychospołeczne, inaczej nazywane kompetencjami miękkimi 

dotyczące np. wysokiej komunikatywności, umiejętności budowania relacji, konstruktywnego 

radzenia sobie ze stresem, umiejętność świadomego zarządzania potencjałem i talentami itp.). 

4. Indywidualny Plan Działania (IPD – dokument opracowywany przez Uczestnika Projektu przy 

współpracy z doradcą zawodowym, obejmujący: określenie głównego celu zawodowego, celów 

alternatywnych do celu głównego, wraz z podaniem zakresu i terminów realizacji działań i zadań 

cząstkowych powiązanych ze sobą w sposób logiczny.  

5. Spotkania z ludźmi biznesu. 

6. Targi pracy. 

7. Udostępnianie materiałów edukacyjnych. 

8. Datą zakończenia udziału w projekcie jest data obrony pracy licencjackiej lub pracy magisterskiej 

oraz data skreślenia z listy studentów. 

 

§ 5 

Obowiązki stron 

1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany jest do: 

a. zapoznania się z niniejszym Regulaminem; 

b. złożenia w Biurze Projektu Kwestionariusza osobowego uczestnika projektu; 

c. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach i zajęciach grupowych w 

zaplanowanych terminach; 

d. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności; 

e. wypełniania testów i ankiet ewaluacyjnych; 

f. informowania pracowników projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mogących i mających 

wpływ na jego uczestnictwo w projekcie; 

g. informowania pracowników projektu o zmianie danych personalnych, kontaktowych i adresu 

zamieszkania; 

h. udzielenia informacji o aktualnym statusie na rynku pracy w momencie przystąpienia do projektu  

oraz 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie na podstawie wypełnienia stosownych 

oświadczeń ; 

i. wypełnienia ankiety absolwenta, którą otrzyma do 6 m-cy od zakończenia kształcenia. 

 

2. Realizator projektu ma obowiązek: 
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a. zapewnienia od strony organizacyjnej, przygotowania i realizacji form wsparcia dla uczestników 

projektu takich jak: badanie kompetencji, doradztwo zawodowe, doradztwo w zakresie 

przedsiębiorczości, warsztaty i szkolenia dla studentów/ek, spotkania z ludźmi biznesu; 

b. zapewnienia poufności rozmów w przypadku indywidualnego doradztwa; 

c. zapewnienia wykwalifikowanej kadry udzielającej wsparcia w ramach projektu; 

d. dbałości o prawidłowy przebieg realizacji projektu 

 

§6 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników/czek projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w 

celu umożliwienia  prawidłowej  realizacji projektu,  a  w  szczególności  do:  potwierdzenia 

kwalifikowalności  wydatków,  udzielania  wsparcia  Uczestnikom/czkom projektu,   monitoringu, 

kontroli, sprawozdawczości, ewaluacji projektu oraz działań informacyjno-promocyjnych.  

2. UP zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  29  

kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania    danych   osobowych    w    stosunku    do    powierzonych  

przetwarzanych    danych osobowych. 

3. W ramach przedmiotowego projektu do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone 

jedynie osoby lub podmioty, które posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych. 

4. Osoby   upoważnione  do  przetwarzania  danych  osobowych  w  ramach  realizacji projektu  są 

zobowiązane do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu ich poufności. 

 

 

§7 

Postanowienia  końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2018r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych związanych z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu decyzje podejmuje upoważniony  Prorektor ds. Rozwoju. 

3. Aktualna treść Regulaminu wraz z wzorami dokumentacji stażowej znajduje się w Biurze Projektu i 

na stronie internetowej Projektu. 

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

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa powszechnego oraz wewnętrzne regulacje UP. 

6. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:   

Załącznik nr 1 -  Formularz zgłoszeniowy do projektu 

Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu 

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnika 

Załącznik  nr 4 – Oświadczenie  


