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Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu
„Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”
Zagadnienia ogólne
1. Projekt „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy” zwany dalej Projektem, jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego
uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu oraz zasady uczestnictwa w
szkoleniach realizowanych w ramach Projektu.
3. Projekt realizowany jest w placówkach dydaktycznych Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły
Technik Komputerowych (PJWSTK) w Warszawie, Bytomiu i Gdańsku w okresie od
01.08.2010r. do 31.10.2013 r.
4. Celem projektu jest przeszkolenie 60 studentów i absolwentów rocznie, łącznie 180 osób
przez cały okres realizacji Projektu. Zgodnie z Projektem planowane są dwudniowe
szkolenia, po osiem godzin dziennie, dla czterech 15-osobowych grup rocznie, w tym
cztery godziny przeznaczone będą dla kobiet i będą dotyczyć budowy samooceny i
pewności siebie w konkurowaniu o pracę.
5. Szkolenia będą odbywać się corocznie w terminie od marca do maja w 2011r. a w
pozostałych latach od stycznia do czerwca i będą obejmować zasady autoprezentacji
podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ocenę własnych mocnych i słabych stron w procesie
aplikowania o pracę – SWOT własny, przygotowanie CV oraz listu motywacyjnego, w tym 4
godz. moduł dla kobiet – budowa samooceny i pewności siebie w konkurowaniu o pracę.
6. Projekt gwarantuje równy dostęp do informacji oraz odbywa się zgodnie z zachowaniem
równości szans.
7. Wszystkie niezbędne dokumenty i załączniki znajdują się na stronie internetowej Projektu
http://kariera.pjwstk.edu.pl.
8. Dane uczestników Projektu zostaną zapisane w systemie ewidencji bazy danych PEFS.
Warunki uczestnictwa
9. W Projekcie mogą uczestniczyć absolwenci (osoby, które ukończyły uczelnię maksymalnie 6
miesięcy od daty uzyskania dyplomu Uczelni) oraz studenci studiów I i II stopnia wszystkich
trybów, kierunków i lat studiów PJWSTK, którzy spełnią łącznie następujące kryteria
formalne na dzień złożenia dokumentów:
1. zgłoszą chęć udziału w szkoleniu,
2. dostarczą podpisaną deklarację uczestnictwa w Projekcie,
3. złożą oświadczenie o akceptacji treści niniejszego regulaminu,
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4. dostarczą podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
Projektu.
Zasady rekrutacji
10. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Projektu
http://kariera.pjwstk.edu.pl, na której znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.
11. Rekrutacja prowadzona będzie przez Biuro Karier PJWSTK oraz Komórkę ds. Projektu w
okresie od listopada do 15 czerwca każdego roku.
12. Po zakończeniu weryfikacji, o której mowa wyżej, zostanie sporządzona lista uczestników
szkoleń oraz lista rezerwowa.
13. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie możliwe jest zakwalifikowanie do
Projektu osób z listy rezerwowej, z pierwszeństwem dla kobiet.
14. W przypadku braków formalnych w wymaganych dokumentach rekrutacyjnych, kandydat
zostanie powiadomiony o konieczności ich uzupełnienia drogą mailową.
15. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie decydować będzie:
1. kolejność zgłoszenia,
2. pozytywny wynik weryfikacji dostarczonych dokumentów
16. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Karier lub do Komórki ds. Projektu
osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
17. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych przewiduje się dodatkowy termin na
składanie dokumentów, o których mowa wyżej. Wszelkie informacje w tym zakresie
dostępne będą na stronie Projektu www.kariera.pjwstk.edu.pl.
18. Potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w Projekcie wraz z terminem rozpoczęcia i
harmonogramem zajęć zostaną przesłane uczestnikom mailowo.

Uprawienia i obowiązki Uczestników projektu oraz możliwości przerwania uczestnictwa
w Projekcie
20. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do sumiennego i regularnego uczestnictwa w
szkoleniach, a także przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w PJWSTK.
21. Osoby uczestniczące w Projekcie wyrażają zgodę na udział w ankietach ewaluacyjnych
związanych ze szkoleniami.
22. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie w przypadku rażącego naruszenia
niniejszego regulaminu lub działania na szkodę PJWSTK.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r..

