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Regulamin uczestnictwa w projekcie 

pn. „Doświadcz tego sam” 

realizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach 

na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-PU14/19-00 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz zakres wsparcia uczestników 
projektu „Doświadcz tego sam”. 

2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące definicje: 
1) projekt - projekt „Doświadcz tego sam” realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczo – 

Humanistyczny w Siedlcach, 
2) organizator / uczelnia – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2,  

08-110 Siedlce, 
3) Biuro Projektu – Biuro Obsługi Projektu (Siedlce, ul. Żytnia 39, pok. 1.49), 
4) kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie do udziału w projekcie, 
5) uczestnik – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie, 
6) strona internetowa projektu – https://doswiadcztegosam.uph.edu.pl/. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

4. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

§ 2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU  

1. Okres realizacji projektu: od 02.03.2020 r. do 30.09.2023 r. 
2. Cel główny projektu: Nabycie przez 432 studentów oraz 32 pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo- 

Humanistycznego w Siedlcach w latach 2020-2023 kompetencji niezbędnych na rynku pracy. 
3. Projekt przewiduje realizację działań dotyczących kształtowania/podniesienia kompetencji: 

1) studentów na kierunkach: 
a) administracja, logistyka, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia stosowana, 

pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna na Wydziale Nauk 
Społecznych, 

b) matematyka, informatyka. na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, 
c) zoopsychologia z animaloterapią na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, 
d) pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. 

2) kadry akademickiej zatrudnionej w uczelni na podstawie umowy o pracę. 
4. Studenci otrzymają wsparcie w ramach udziału: 

a) w programie rozwoju kompetencji obejmującym: wykłady, warsztaty, dodatkowe zadania 
praktyczne realizowane w formie projektowej. 

5. Wsparcie skierowane do studentów nie jest objęte programem studiów i jest zgodne z efektami 
kształcenia na danym kierunku. 

6. W ramach wsparcia kadry akademickiej zaplanowano realizację działań dotyczących 
kształtowania/podniesienia kompetencji w zakresie projektowania uniwersalnego, zakupy niezbędnego 
sprzętu i oprogramowania, oraz wizytę studyjną w Norwegii. 

§ 3 UPRAWNIENI UCZESTNICY – GRUPA DOCELOWA 

1. Projekt skierowany jest głównie do: 
1) studentów studiów stacjonarnych, w tym:  

a) I stopnia: administracja, logistyka, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia 
stosowana, pedagogika, matematyka, informatyka, zoopsychologia z animaloterapią, 
pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika 
specjalna - 260 osób 

b) II stopnia: administracja, logistyka, zarządzanie, bezpieczeństwo, kryminologia, informatyka, 
pedagogika - 280 osób  



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

2 

 

2) kadry akademickiej zatrudnionej w uczelni na umowę o pracę – 40 osób 
2. Liczba osób wskazana w pkt. 1 może ulec zmianie za zgodą Instytucji Pośredniczącej. 

§ 4 ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

1. Nabór osób chętnych do uczestnictwa w projekcie poprzedza kampania aktywizująca skierowana  
do kadry akademickiej i  studentów (np. plakaty, spotkania informacyjno–rekrutacyjne, strona 
internetowa).  

2. Przewiduje się 4 nabory studentów z w/w kierunków, w tym w ramach: 
1) I nabór rok akademicki 2019/2020: 

a) 130osób z 13 kierunków studiów I stopnia (2 semestr 1 roku studiów I stopnia) 
b) 70osób z 7 kierunków studiów II stopnia (2 semestr 1 roku studiów II stopnia) 

2) II nabór rok akademicki 2020/21: 
a) 130 osób z 13 kierunków studiów I stopnia (2 semestr 1roku studiów I stopnia) 
b) 70 osób z 7 kierunków studiów II stopnia (2 semestr 1 roku studiów II stopnia) 

3) III nabór rok akademicki 2021/22: 70 osób z 7 kierunków studiów II stopnia (2 semestr 1 roku studiów 
II stopnia) 

4) IV nabór rok akademicki 2022/23: 70 osób z 7 kierunków studiów II stopnia (2 semestr 1roku studiów 
II stopnia) 

3. Przewiduje się 4 etapy rekrutacji:  
1) ogłoszenie naboru, 
2) przyjmowanie zgłoszeń, 
3) kwalifikację, 
4) informację o przyjęciu (bądź nie). 

4. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają następujące dokumenty: 
1) w przypadku studentów: 

a) zgłoszenie uczestnictwa w projekcie studenta (załącznik nr 1) – dotyczy wszystkich studentów, 
b) oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 2) – dotyczy studentów z niepełnosprawnością, 

którzy chcą otrzymać dodatkowe punkty, o których mowa w ust 5 pkt 5, 
2) w przypadku pracowników: 

a) zgłoszenie uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3), 
b) deklaracja udziału w szkoleniu (załącznik nr 3a)  

5. Osobom, które zgłoszą chęć udziału w projekcie (kandydaci) zostaną przyznane punkty na zasadach 
określonych odpowiednio w ust. 6, 7 i 8. 

6. Kandydat - student może uzyskać maksymalnie 20 punktów na podstawie poniższych kryteriów, 
z zastrzeżeniem ust. 8: 

1) punkty rekrutacyjne na I stopień studiów (średnia ocen z I semestru studiów), oraz na II stopniu ocena 
na dyplomie (waga punkt. dla danego przedziału ocen) - 10 pkt, 

2) zamieszkiwanie na obszarach wiejskich – 4 pkt,  
3) zamieszkiwanie w mieście – 2 pkt, 
4) odpowiednio: na kierunkach humanistycznych: mężczyzna i ścisłych: kobieta - 2 pkt  
5) osoba niepełnosprawna – 2 pkt. 

7. Kandydat – nauczyciel akademicki może uzyskać maksymalnie 20 punktów na podstawie poniższych 
kryteriów, z zastrzeżeniem ust. 8: 

1) doświadczenie zawodowe minimum 2 lata (waga punkt odpowiednio dla okresu zatrudnienia)  
max. 10 pkt. 

2) stopień minimum doktor (opow. dla posiadanego stopnia zawodowego) max. 5 pkt. 
3) doświadczenie w pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami max. 5 pkt. 

8. Kandydat – student. W przypadku nie wypełnienia limitu miejsc założonych w projekcie, zostaną 
przyjęci wszyscy kandydaci spełniający kryterium roku, stopnia i kierunku studiów. W przypadku 
zgłoszenia się większej liczby kandydatów od liczby uczestników przewidzianej w projekcie w ramach 
poszczególnych form wsparcia i/lub uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby 
punktów zastosowane zostanie następujące kryterium rozstrzygające: 

1) punkty rekrutacyjne na I stopniu studiów (średnia ocen ze studiów z semestru poprzedzającego 
rekrutację), oraz na II stopniu ocena na dyplomie (waga punkt. dla danego przedziału ocen) –  
w przypadku studentów, 

2) doświadczenia w pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami - w przypadku nauczycieli 
akademickich.  

9. Kandydaci zostaną umieszczeni na listach rankingowych w kolejności według malejącej liczby 
przyznanych punktów. 

10. Komisja Rekrutacyjna w składzie co najmniej 2 osobowym, w tym; kierownik projektu - przewodniczący,  
i koordynator administracyjny, na podstawie listy rankingowej utworzy listę osób zakwalifikowanych 
do udziału w projekcie oraz listę osób rezerwowych, w przypadku o którym mowa w ust. 8. 

11. Dla potrzeb informacji i promocji oraz komunikowania się z uczestnikami projektu tworzy się stronę 
internetową, na której będą publikowane informacje / dokumenty dotyczące projektu. 
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§ 5 SZCZEGÓŁOWY OPIS WSPARCIA 

1. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia dla studentów: 
1)  w ramach Modułu I: 

a) dla studentów studiów I stopnia: 

 warsztaty wymiar godzin: 18h/1gr, 26 grup, łącznie 468h 

 wykład wymiar godzin: 12h/1 gr, 10 grup, łącznie 120h  
b) dla studentów studiów II stopnia: 

 warsztaty wymiar godzin: 18h/1gr, 28 grup, łącznie 504h 

 wykład wymiar godzin: 12h/1 gr, 12 grup, łącznie 144h  

2)  w ramach Modułu II  
a) dla studentów studiów I stopnia: 

 warsztaty wymiar godzin: 12h/1gr, 26 grup, łącznie 312h 

 zadania praktyczne  wymiar godzin: 18h/1 gr, 26 grup, łącznie 468h  
b) konsultacje indywidualne z pracownikiem uczelni: 65 h – 1 os. na 1 h 
c) konsultacje indywidualne z ekspertem: 65h – 1 os. na 1h 

3) w ramach Modułu III 
a) dla studentów studiów II stopnia: 

 warsztaty wymiar godzin: 12h/1gr, 28 grup, łącznie 432h 

 zajęcia projektowe wymiar godzin: 18h/1 gr, 28 grup, łącznie 504h  
b) konsultacje indywidualne z pracownikiem uczelni: 70 h – 1 os. na 1h  
c) konsultacje indywidualne z ekspertem: 70h– 1 os. na 1h 

2. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia nauczycieli akademickich: 
1)  skierowane do nauczycieli akademickiej szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego, wymiar 

godzin: 3 dni x 8 h, łącznie 24h 
2) wizytę studyjną w ośrodku akademickim w Norwegii, zaawansowanym w zakresie stosowania 

projektowania uniwersalnego – 4 dni 
3) Projekt przewiduje w ramach zajęć praktycznych w poszczególnych grupach, realizację zajęć  

dla studentów w specjalistycznym laboratorium symulacji niepełnosprawności (słuchowej, wzroku, 
ruchowej). 

§ 6 ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie (uczestnicy) zobowiązane są do złożenia w Biurze 
Projektu, najpóźniej w dniu otrzymania pierwszego wsparcia w projekcie: 

1) oświadczenia związanego z przetwarzaniem danych osobowych (według wzoru określonego 
w załączniku nr 5),  

2) informacji na temat danych osobowych (załącznik 6) 
3) innych dokumentów/formularzy dostarczonych przez organizatora a niezbędnych do prawidłowej 

realizacji, w tym rozliczenia projektu, w szczególności dla potrzeb: 

 Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014, 

 monitoringu i ewaluacji. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w zajęciach, w miejscu oraz terminie wskazanym 

przez organizatora. 
3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji na formularzu dostarczonym przez organizatora (załącznik nr 7) 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej. 
2. Wzory dokumentów / formularzy (załączników) wskazane w niniejszym regulaminie mogą zostać 

poddane modyfikacjom. Zmienione formularze obowiązują od daty ich utworzenia i zaakceptowania. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2020r. 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie studenta  
2. Oświadczenie o niepełnosprawności  
3. Zgłoszenie uczestnictwa nauczyciela akademickiego w projekcie  
4. Deklaracja udziału w szkoleniu nauczyciela akademickiego 
5. Oświadczenie związane z przetwarzaniem danych osobowych 
6. Informacje uczestnika na temat danych osobowych 
7. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie 


