Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin warsztatów panelowych prowadzonych w ramach paneli eksperckich
organizowanych w ramach projektu Nr POKL.04.01.01-00-009/09 pod nazwą
„Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”
1.

Regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztatach panelowych, w ramach paneli eksperckich,
realizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski (UR) w ramach projektu pod nazwą „Kompetencje
studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”, zwanego dalej projektem.

2.

W warsztatach panelowych mogą uczestniczyć studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR) będący:
• w trakcie trwania ostatniego roku studiów I stopnia,
• w trakcie trwania studiów II stopnia,
• w trakcie trwania IV i V roku jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na każdym
z wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR).

3.

Podstawowym warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w warsztatach jest zgodność profilu
kształcenia studenta z problematyką paneli. Zakładane jest stworzenie grup panelowych
w następujących specjalnościach:
• zastosowań matematyki,
• nauk technicznych,
• analityczno-biotechnologiczne,
• nauk medycznych,
• zarządzania i gospodarowania,
• zastosowań informatyki.

4.

W procesie rekrutacji do udziału w warsztatach panelowych preferowani będą studenci posiadający
najwyższą średnią ocen z całego dotychczasowego toku studiów oraz uczestniczący czynnie
w działalności kół naukowych istniejących na Uniwersytecie Rzeszowskim (UR).

5.

Każdy student zainteresowany udziałem w warsztatach może zadeklarować chęć uczestnictwa
wyłącznie w jednej, wybranej przez siebie, grupie panelowej.

6.

Realizacja warsztatów panelowych finansowanych ze środków projektu planowana jest w trzech
rocznych cyklach (po 10 comiesięcznych spotkań) od października 2009 roku do lipca 2012 roku
włącznie.

7.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach rejestrują swoje zgłoszenie na stronie internetowej
projektu http://kompetencje.univ.rzeszow.pl/index.php/warsztaty-panelowe – zał. 1 KARTA
ZGŁOSZENIA

8.

W ciągu 24 godzin od momentu zarejestrowania na podany przez kandydata adres e-mail zostanie
wysłane potwierdzenie przyjęcia rejestracji. Kandydat powinien zgłosić fakt braku otrzymania
potwierdzenia rejestracji do Biura Projektu najszybciej jak to jest możliwe, nie później jednak niż do 3
dni od daty zakończenia rekrutacji. Za błędnie podany adres e-mail lub awarię sieci informatycznej
Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności.

9.

O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w warsztatach decyduje uzyskana przez niego średnia ocen
z całego dotychczasowego toku studiów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów
jednakowej średniej ocen, kryterium rozstrzygającym o przyznaniu prawa udziału w warsztatach
będzie dodatkowa, udokumentowana, aktywność naukowa kandydata przez którą należy rozumieć
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czynny udział w kołach naukowych działających na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz opublikowane
przez niego autorskie opracowania naukowe.
10. W razie dużej liczby chętnych pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach będą
mieli studenci z kierunków bezpośrednio zgodnych z tematyką danych warsztatów panelowych oraz
biorący pierwszy raz udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu.
11. W sytuacji braku kandydatów, którzy mogliby zostać wyłonieni w oparciu o kryteria o których mowa
w pkt 10 niniejszego regulaminu, elementem decydującym o przyznaniu prawa do udziału
w warsztatach będzie średnia ocen uzyskana w toku całego dotychczasowego przebiegu studiów.
12. Rekrutacja na III edycję warsztatów panelowych odbędzie się od 1–10 września 2011 roku. Planowany
termin rozpoczęcia warsztatów panelowych – październik 2011 rok.
13. Biuro Projektu informuje kandydata o przyjęciu na warsztaty pocztą internetową/telefonicznie
w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia rekrutacji.
14. Student zakwalifikowany do udziału w warsztatach panelowych zobowiązany jest, dostarczyć do Biura
Projektu w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zakwalifikowaniu, dokumentację
obejmującą:
- kserokopię dowodu osobistego oraz wypełniony formularz danych osobowych,
- kserokopię legitymacji studenckiej oraz jej oryginał do wglądu,
- pisemną deklarację udziału w projekcie,
- wydane przez właściwy dziekanat potwierdzenie statusu studenta oraz średniej ocen z toku
studiów obliczonej w sposób analogiczny jak przy ustalaniu średniej ocen przy wydawaniu
dyplomu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
15. Z osób, które nie zakwalifikują się do udziału w zajęciach warsztatowych zostanie utworzona lista
rezerwowa.
16. Osoba z listy rezerwowej może zostać dopuszczona do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych
w przypadku rezygnacji osoby pierwotnie zakwalifikowanej, przy założeniu, że zrealizowany
dotychczas harmonogram zajęć nie przekroczy 33% całkowitego wymiaru czasowego ustalonego dla
danego typu zajęć.
17. Koszty zajęć warsztatów są w całości finansowane z budżetu projektu.
18. Wymiar godzinowy zajęć organizowanych w ramach projektu obejmuje dziesięciomiesięczny cykl
spotkań warsztatowych przeciętnie po 6 godzin roboczych w każdym miesiącu.
19. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w zajęciach warsztatowych otrzyma nieodpłatnie, za
pisemnym potwierdzeniem odbioru, materiały szkoleniowe.
20. Prawo do interpretacji i zmiany zapisów niniejszego Regulaminu pozostaje wyłącznie w gestii
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku i ma zastosowanie wyłącznie do
warsztatów panelowych organizowanych w ramach projektu pod nazwą „Kompetencje studentów UR
kluczem do sukcesu na rynku pracy”.
22. Traci moc regulamin warsztatów panelowych z dnia 20 września 2010 roku.
Załącznik do Regulaminu
1.

KARTA ZGŁOSZENIA
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