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PUE.AN.0414.1.2019  

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej   

w Płocku w projekcie pn.: „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby 

społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18 

 współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  

Działanie 3.5  Kompleksowe programy szkół wyższych 

 

 

§ 1 

1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

a) Projekt – projekt pn.: „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby 

społeczno-gospodarcze” 

b) Uczestnik Projektu –  student/ka Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, który/a po 

spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji został/a zakwalifikowany/a do 

uczestnictwa w Projekcie. 

c) Biuro Projektu –  pok. B11 w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 

e-mail: fundusze@pwszplock.pl 

§ 2 

Informacje ogólne: 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu pn.: „Podniesienie jakości 

kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze”,  realizowanego przez 

Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku. 

2. Projekt realizowany jest w okresie: 01.04.2019 r.– 31.05.2022 r. 

3. Projekt zakłada polepszenie jakości, efektywności i warunków kształcenia przez objęcie 

programami studiów dostosowanymi do potrzeb społeczno-gospodarczych 848 (737K, 111M) 

studentów studiów stacjonarnych: Informatyki, Nowych Mediów, Filologii I i II stopnia, Pracy 

Socjalnej, Pielęgniarstwa, Położnictwa oraz Kosmetologii a także podniesienie kompetencji 

osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym (196 os, 128K i 68M) w okresie od 

01.04.2019 do 31.05.2022 r. 
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§ 3 

Przewidziane formy wsparcia 

 

1. Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunkach: 

Informatyki, Nowych Mediów, Filologii I i II stopnia, Pracy Socjalnej, Pielęgniarstwa, 

Położnictwa oraz Kosmetologii 

2. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym poprzez 

udział w dodatkowych formach doskonalenia (kursy, szkolenia). 

 

§ 4 

Uczestnicy Projektu objęci wsparciem w postaci kształcenia na kierunkach o zmodyfikowanych 

programach kształcenia, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 

 

1. Wsparciem objętych zostanie minimum 848  studentów (planowana proporcja płci: 737 kobiet, 

111 mężczyzn) w tym: 

1.1 studenci I. roku studiów naboru 2019/2020, 2020/2021,2021/2022 Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku: 

a) Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatycznych (łącznie 150 studentów) 

Informatyka I stopnia, studia stacjonarne; 

b) Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (łącznie 269 studentów) 

Filologia I stopnia, studia stacjonarne:  

Filologia II stopnia 

Praca Socjalna:  

Nowe Media:  

1.2 studenci III. roku studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (łącznie 429 

studentów): 

a) Kosmetologia I stopnia, studia stacjonarne III rok: po 34 (34 K) studentek 

objętych nowym programem kształcenia (dane szacunkowe); 

b) Pielęgniarstwo I stopnia, studia stacjonarne III rok: po 44 (41 K, 3 M) 

studentów objętych nowym programem kształcenia (dane szacunkowe); 

c) Położnictwo I stopnia, studia stacjonarne III rok: po 34 (41 K, 3 M) studentów 

objętych nowym programem kształcenia (dane szacunkowe). 

2. Liczba uczestników Projektu z poszczególnych roczników może ulec zmianie, jeżeli będzie to 

wynikało z bieżących potrzeb, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu oraz akceptacji 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (o ile akceptacja ww. instytucji będzie wymagana 

biorąc pod uwagę rodzaj i zakres wnioskowanej zmiany). 
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§ 5 

Proces rekrutacji na kierunki studiów objętych zmodyfikowanymi programami kształcenia o 

profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanym do potrzeb gospodarki, rynku 

pracy i społeczeństwa 

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn.  

2. Każdorazowo rekrutacja na studia wymienione w paragrafie 4 odbywać się będzie zgodnie z 

Uchwałą Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej. 

3. Lista osób zakwalifikowanych na studia zostanie utworzona na podstawie najwyższej liczby 

punktów uzyskanych w oparciu o złożone dokumenty oraz oceny ich kompletności,  

z uwzględnieniem podziału na płeć. Osoby które otrzymają najniższą liczbę punktów, 

niekwalifikująca na studia zostaną wpisane na listę rezerwową.  

4. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie 7-9.2019/2020/2021, w przypadku dużego 

zainteresowania także w weekendy. 

§ 6 

Uczestnictwo w formach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na 

poziomie wyższym 

 

1. W ramach projektu zaplanowano następujące formy podnoszenia kompetencji przez osoby 

uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym: 

 Kurs Procedur bezpieczeństwa i samoobrony - główna grupa docelowa studenci kierunku 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Praca socjalna, Pedagogika (3 cykle, 10 osób).W przypadku 

większej liczby zgłoszeń decyduje: zgodność z kierunkiem studiów (w/w) oraz średnia ocen za 

ostatni semestr.  

 Kurs prawa jazdy kat. B - główna grupa docelowa studenci WNHiS (3 cykle, 10 osób). 

W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje: zgodność z kierunkiem studiów 

(Bezpieczeństwo  Wewnętrzne) oraz średnia ocen za ostatni semestr. 

 Kurs strzelecki (strzelectwo sportowe) - główna grupa docelowa studenci kierunku WNHiS, (3 

cykle, 10 osób).W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje: zgodność z kierunkiem 

studiów (Bezpieczeństwo Wewnętrzne) oraz średnia ocen za ostatni semestr. 

 Kurs obsługi - pakiet OFFICE  (3 cykle, 10 osób).  

 Kurs "samodzielny księgowy" - główna grupa docelowa - studenci Ekonomii (3 cykle,8 osób). 

W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje: zgodność z kierunkiem studiów (w/w) oraz 

średnia ocen za ostatni semestr. 
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 Kurs kadry i płace w praktyce - główna grupa docelowa - studenci Ekonomii (3 cykle,8 

osób).W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje: zgodność z kierunkiem studiów (w/w) 

oraz średnia ocen za ostatni semestr. 

 Kurs projektowania graficznego – 3 cykle, 10 osób – główna grupa docelowa studenci Nowych 

Mediów zgodność z kierunkiem studiów (Bezpieczeństwo Wewnętrzne) oraz średnia ocen za 

ostatni semestr. 

 Kurs fotografii główna grupa docelowa studenci Nowych Mediów zgodność z kierunkiem 

studiów (Bezpieczeństwo Wewnętrzne) oraz średnia ocen za ostatni semestr 

 Spotkania z pracodawcami - otwarte, cykliczne, 1 raz w roku.  

 Zajęcia projektowe dla kierunku NOWE MEDIA - studenci II roku (3 grupy - 10 os.). 

 

§ 7 

Proces rekrutacji dla studentów chcących wziąć udział  w  formach podnoszenia kompetencji 

osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym 

 

1. Wsparciem zostaną objęci studenci studiów I lub II stopnia, którym do ukończenia studiów 

pozostał minimum 1 semestr, maksymalnie 4 semestry  

2. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.  

3. W przypadku większej liczby chętnych decydujące są:  

 powiązanie kursu/szkolenia z kierunkiem kształcenia wymienionym w punkcie 1. oraz 

średnia ocen za ostatni semestr.  

 dodatkowe kryterium premiujące: działalność dodatkowa na rzecz szkoły/otoczenia [0/1]  

4. Dokumenty złożone przez kandydatów/-ki po terminie wskazanym przez Kierownika Projektu 

oraz dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.  

5. W przypadku zapełnienia limitu miejsc w pojedynczym naborze, pozostałe osoby spełniające 

kryteria, stanowią Listę rezerwową.  

6. W przypadku zwolnienia miejsca na Liście rankingowej osoby z Listy rezerwowej, począwszy 

od osoby z najwyższą liczbą punktów, zostają zakwalifikowane do udziału w Projekcie.  

7. Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości płci i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez równościowy język, 

spotkania informacyjne w obiektach ogólnodostępnych, bez barier architektonicznych, w 

godzinach dogodnych dla osób zajmujących się osobami zależnymi, w tym dziećmi. Ponadto 

uwzględnione zostaną preferencje pracowników w odniesieniu do czasu i form realizacji 

szkoleń, wynikających z potrzeb płci i niepełnosprawności.  

8. O ostatecznym wyniku postępowania kwalifikacyjnego na szkolenia decyduje Komisja 

Rekrutacyjna. 

9. Wyniki postępowania są jawne.  
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10. Każdy Uczestnik Projektu zostanie poinformowany drogą e-mail lub telefonicznie o 

zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są podać dane niezbędne do wypełnienia kwestionariusza 

SL 2014. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

3. Uczestnicy Projektu zobowiązują się do aktywnej współpracy z Mazowiecką Uczelnią 

Publiczną w Płocku w celu realizacji założeń Projektu, w szczególności obecności na 

zajęciach/szkoleniach/warsztatach.  

4. Wypełnienie zobowiązań wynikających z udziału w Projekcie jest niezbędne do otrzymania 

wpisu Działu Pozyskiwania Funduszy Unijnych i Dotacji na Karcie Obiegowej Studenta. 

5. Uczestnicy Projektu wyrażając zgodę na udział w projekcie mają obowiązek uczestniczyć w 

danej formie wsparcia, do której zostali zrekrutowani, w tym w szczególności mają obowiązek: 

a) wypełniania/ podpisywania wymaganych dokumentów związanych z realizacją Projektu, 

w tym m.in. list obecności, testów wiedzy, ankiet – w zależności od rodzaju i formy 

wsparcia, 

b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach/ szkoleniach/ 

warsztatach, 

c) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie, w tym  

z nabywaniem kompetencji – podmiotom uprawnionym do kontroli i ewaluacji projektu, 

d) przekazywania do Biura Projektu wszelkich dokumentów niezbędnych do monitorowania 

i dokumentowania realizacji Projektu, wynikających z uczestnictwa w projekcie. 

6. Jedną z form dokumentowania realizacji wsparcia opisanego w § 3 oraz realizacji działań 

informacyjno-promocyjnych jest dokumentacja fotograficzna. Uczestnicy Projektu przyjmują 

do wiadomości, że dokumentacja ta nie narusza ich dóbr osobistych i zostanie wykorzystana 

wyłącznie do dokumentowania, promocji i komunikacji w ramach Projektu. 

7. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z udziału w Projekcie uczestnika Projektu na jego 

miejsce zostaną zrekrutowane kolejno osoby znajdujące się na liście rezerwowej lub zostanie 

ogłoszony dodatkowy nabór, o ile pozwoli na to stopień realizacji studiów. 

8. Skreślenie z listy studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku jest tożsame  

z rezygnacją  uczestnika Projektu z udziału w Projekcie. 

9. Regulamin obowiązuje od daty podpisania i może ulec zmianie w sytuacji konieczności 

zmiany wniosku o dofinansowanie Projektu, zmiany dokumentów strategicznych, 



 

6 
 

programowych lub Wytycznych programowych i innych dot. wyboru i realizacji projektów w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

10. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać 

Kierownikowi  Projektu do biura Projektu. 

11. Mazowiecka Uczelnia w Płocku zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany terminu 

procesu rekrutacji do Projektu. 

 

Załączniki: 

Załącznik 1_ Formularz zgłoszeniowy_z050 

Załącznik 2_ Decyzja o zakwalifikowaniu do projektu_z050 

Załącznik 3_ Deklaracja_z050 

Załącznik 4_Oświadczenie uczestnika_z050 

Załącznik 5_Formularz rekrutacyjny_z050 


