Rzeszów, …. września 2009 r.

Regulamin zajęć fakultatywnych z matematyki i fizyki
realizowanych w ramach projektu:
„Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”,
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt
Działając na podstawie upoważnienia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia …….
wprowadzam w życie regulamin o następującej treści:
§1
1. W zajęciach fakultatywnych może uczestniczyć każda osoba przyjęta na I rok studiów
w Uniwersytecie Rzeszowskim (przed immatrykulacją) bądź każdy student I roku
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych kształcący się w Uniwersytecie
Rzeszowskim na kierunkach, na których standardy przewidują treści z matematyki lub
z fizyki bądź treści wykorzystujące wiedzę matematyczną lub fizyczną.
2. O przyjęciu na zajęcia decydować będzie wynik testu kwalifikacyjnego.
3. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc pierwszeństwo będzie
przysługiwać osobom, które uzyskają niższą liczbę punktów.
4. Z osób, które nie zakwalifikują się na zajęcia fakultatywne zostanie utworzona lista
rezerwowa, powstała według kryterium opartego na rosnącej punktacji testu
kwalifikacyjnego, o którym jest mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu.
5. Osoba z listy rezerwowej może zostać dopuszczona do uczestnictwa w zajęciach
fakultatywnych w przypadku rezygnacji osoby pierwotnie zakwalifikowanej, według
kolejności określonej w ustępie 4 niniejszego paragrafu oraz przy założeniu, że
zrealizowany dotychczas harmonogram zajęć, określony w paragrafie 2, ustęp 2 nie
przekroczy …..% całkowitego wymiaru czasowego ustalonego dla danego kierunku.
§2
1. Koszty zajęć fakultatywnych są w całości finansowane z budżetu projektu.
2. Wymiar zajęć z matematyki, w jednej grupie, wynosi 30, 60 lub 120 godzin
w zależności od potrzeb danego kierunku, zaś wymiar zajęć z fizyki 60 godzin dla
każdej z grup.
3. Liczebność poszczególnych grup szkoleniowych nie może przekroczyć 20 osób.
4. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w zajęciach fakultatywnych otrzyma
nieodpłatnie, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, podręczniki i materiały
szkoleniowe.
5. Warunkiem przystąpienia do udziału w zajęciach fakultatywnych jest złożenie
deklaracji uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
6. Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w zajęciach fakultatywnych.
Rezygnację w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i własnoręcznym podpisem
należy złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesłać listem poleconym na adres
Biura Projektu.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach fakultatywnych, uczestnik
zobowiązany jest zwrócić otrzymane od organizatora podręczniki i materiały
szkoleniowe,
8. W przypadku nie wywiązania się uczestnika z postanowienia, o którym jest mowa
w ustępie 7 niniejszego paragrafu, organizator może żądać zapłaty równowartości nie
zwróconych podręczników i materiałów szkoleniowych.
9. Obecność na zajęciach fakultatywnych będzie każdorazowo potwierdzana
sporządzanymi listami uczestników.
10. W przypadku, gdy absencja uczestnika przekroczy ….% całkowitego wymiaru zajęć
przewidzianych dla danego cyklu zajęć fakultatywnych, organizator ma prawo skreślić
go z listy uczestników i dopuścić na jego miejsce pierwszą osobę z listy rezerwowej
zgodnie z ustępem 5 paragrafu 1. Osoba skreślona z listy uczestników ma obowiązek
zwrotu podręczników i materiałów szkoleniowych bądź ich równowartości pieniężnej.
§3
Regulamin wchodzi w życie z dniem ………..2009 roku i dotyczy jedynie zadania
realizowanego w ramach projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na
rynku pracy” Nr umowy:…….

