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REGULAMIN PROJEKTU 
"GEOKOMPETENCJE - CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO, GOSPODARKA, ROZWÓJ" 

 
Regulamin Projektu określa proces rekrutacji i udział w Projekcie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu w ramach projektu "GEOKOMPETENCJE - CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO, 
GOSPODARKA, ROZWÓJ". 

 
Regulamin obowiązuje od 1. kwietnia 2016 r. 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1  

Podstawy realizacji Projektu 
1. Projekt zarejestrowany pod numerem POWR.03.01.00-00-K104/15 "GEOKOMPETENCJE - 

CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO, GOSPODARKA, ROZWÓJ" jest realizowany na podstawie 
umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. 

2. Biuro Projektu mieści się na Wydziale Nauk o Ziemi UMK przy ul. Lwowskiej 1, 87-100 
Toruń, pokój 125.  

3. Projekt jest realizowany w okresie od: 2016-03-01 do: 2018-09-30. 
 

§ 2  
Definicje i pojęcia ogólne 

Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Biuro Projektu – Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 

87-100 Toruń, pokój nr 125. 
2. Kandydat – Student/ka przedostatniego i ostatniego semestru studiów I stopnia kierunków: 

Geografia, Studia miejskie; Turystyka i rekreacja; oraz studiów II stopnia kierunków: 
Geografia i Geoinformacja środowiskowa, ubiegający/ca się o możliwość udziału w 
Projekcie.  

3. Komisja Kwalifikacyjna – Zespół 4 osób powołanych do oceny zgłaszających się do 
Projektu Kandydatów i stworzenia listy uczestników wraz z listą rezerwową. 

4. Koordynator – Osoba powołana przez JM Rektora UMK do zarządzania realizacją projektu 
na UMK. 

5. Projekt – Przedsięwzięcie pod nazwą "GEOKOMPETENCJE - CZŁOWIEK, 
ŚRODOWISKO, GOSPODARKA, ROZWÓJ", realizowane przez Uczelnię w ramach 
Programu Rozwoju Kompetencji w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Uczestnik  – Kandydat, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji i zakwalifikował się do 
udziału w Projekcie.  

7. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Jurija Gagarina 11,  
87-100 Toruń. 

 
 
 
 

§ 3  
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Cel projektu 
Celem Projektu jest podniesienie kompetencji informatycznych, komunikacyjnych i zawodowych 
osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku 
pracy i społeczeństwa. Program kierowany jest do grupy 110 studentów ostatnich dwóch 
semestrów studiów I stopnia na kierunkach Geografia, Turystyka i rekreacja, Studia miejskie oraz 
studiów II stopnia na kierunkach: Geografia i Geoinformacja środowiskowa studiujących na 
Wydziale Nauk o Ziemi UMK. 
 
 

 
§ 4  

Zakres projektu 
Projekt obejmuje realizację szkoleń certyfikowanych i warsztatów, prac projektowych, współpracę 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz współpracę z podmiotami zagranicznymi. 
1. Każdy Uczestnik Projektu otrzymuje następujący pakiet wsparcia w ramach Projektu: 

a) badanie – bilans kompetencji Uczestnika wskazujący braki kompetencyjne oraz po 
zakończeniu udzielania wsparcia w Projekcie, wskazujący zmianę zakresu kompetencji, 
b) szkolenia z zakresu kompetencji komunikacyjnych, 
c) szkolenia warsztatowe i szkolenia certyfikowane oraz zadania projektowe,  
d) zagraniczny wyjazd studyjny. 

2. Wsparcie jest udzielane kompleksowo i nie ma możliwości rezygnacji z któregokolwiek  
z wymienionych w p-kcie 1 a-d elementów. 

3. Udzielone w ramach Projektu wsparcie nie jest elementem obowiązkowego programu 
kształcenia na danym kierunku studiów. 

4. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z udzieleniem wsparcia w Projekcie z 
wyłączeniem § 6 ust. 2. 
 

Warunki udziału w Projekcie 
 

§ 5  
Rekrutacja 

1. Rekrutacja Uczestników do Projektu odbywa się w trzech edycjach od kwietnia 2016 r. do 
października 2017 r. dla rocznika 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 lub do wyczerpania limitu 
liczby uczestników. 

2. W ramach Projektu zakłada się objęcie wsparciem 110 Uczestników. 
3. Organizacja Projektu przewiduje w szczególności udzielenie wsparcia osobom 

niepełnosprawnym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności.  
4. Rekrutacja Uczestników odbywa się dwuetapowo, tj.: 

4.1. I etap 
4.1.1. Przyjmowanie zgłoszeń Kandydatów do udziału w Projekcie odbywa się on-line 

poprzez Platformę MOODLE UMK, na zgłoszeniu zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 1. 

4.1.2. Rekrutacja odbywa się w terminie: a) podanym do wiadomości indywidualnie do 
każdego studenta i studentki przez system USOS, b) wskazanym w ogłoszeniu o 
rekrutacji zamieszczonym na stronie www oraz portalu społecznościowym WNOZI, 
c)plakatach rekrutacyjnych w pomieszczeniach Wydziału Nauk o Ziemi UMK. 
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4.2. II etap  
4.2.1. Ocena formalna zgłoszeń do udziału w Projekcie przez Komisję Kwalifikacyjną. 

Ocenie formalnej podlegają: 
4.2.1.1. terminowość złożenia zgłoszenia, 
4.2.1.2. poprawność wypełnienia zgłoszenia, 
4.2.1.3. spełnienie warunków udziału w Projekcie: status studenta studiów 

stacjonarnych ostatniego roku studiów I stopnia z kierunków: Geografia, Studia 
Miejskie, Turystyka i rekreacja lub II stopnia z kierunków: Geografia, 
Geoinformacja środowiskowa na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.   

4.2.1.4. Motywacja uczestnictwa w projekcie. 
4.2.1.5. Aktywność społeczna i zawodowa w ostatnich 2 latach przed 

rozpoczęciem naboru do projektu. 
5. Nie jest rozpatrywane zgłoszenie wypełnione błędnie lub złożone przez osoby, które nie 

spełniają postanowień zawartych w Regulaminie. 
6. Do udziału w Projekcie kwalifikują się Kandydaci z najwyższą punktacją. 
7. Asystent koordynatora projektu kontaktuje się pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane w 

zgłoszeniach do udziału w Projekcie ze wszystkimi Kandydatami z informacją o 
zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie w terminie 14 dni 
roboczych od zakończenia rekrutacji.  

8. Kandydaci mają wgląd do wyników rekrutacji Projektu w Biurze Projektu w terminie 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rekrutacji, wysłanej na adres e-mail podany 
przez Kandydata w zgłoszeniu do udziału w Projekcie. 

9. Zgłoszenia Kandydatów są archiwizowane w Biurze Projektu. 
 
 

§ 6  
Realizacja procesu kształcenia 

1. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w wymiarze co 
najmniej 80% liczby godzin zajęć z każdego zakresu.  

2. Każda nieobecność musi być  usprawiedliwiona i zgłoszona prowadzącemu i Koordynatorowi. 
3. Nieuzasadniona nieobecność Uczestnika powyżej wskazanego limitu będzie skutkowała 

skreśleniem Uczestnika z listy uczestników Projektu. Ponadto Uczestnik może zostać 
obciążony kosztami udziału w projekcie w wymiarze przypadającym na 1 uczestnika Projektu 
wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia podpisania 
deklaracji udziału w Projekcie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych w ramach Projektu wraz z wymaganym zakresem danych osobowych, stanowiące 
załącznik nr 2. Odmowa udzielenia wymaganych informacji skutkuje odmową udziału w 
Projekcie.  

5. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia udziału w Projekcie zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 3 wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego 
Regulaminu. 

6. Uczestnik otrzymuje zaświadczenia ukończenia zajęć w ramach Projektu na oficjalnym druku. 
Ponadto Uczestnik otrzymuje odpowiedni certyfikat, jeżeli spełnił warunki jego wydania.  
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7. Uczestnik w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie, zobowiązuje 
się udostępnić dane dotyczącego jego statusu na rynku pracy (zatrudnienia/ bezrobocia) lub 
dalszego kształcenia. 

8. Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału w 12-miesięcznym monitoringu losów 
absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 

§ 7  
Postanowienia końcowe 

1. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, wynikające  
w szczególności ze zmian podstaw prawnych realizacji Projektu. O wszelkich zmianach 
Koordynator projektu ma obowiązek poinformować Uczestników, co najmniej w drodze listu 
elektronicznego.  

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 
 

 ZATWIERDZIŁ 
 

................................................................ 
(Koordynator projektu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
1. Załącznik nr 1. Kwestionariusz rekrutacyjny 
2. Załącznik nr 2. Oświadczenie Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 
3. Załącznik nr 3. Oświadczenie o udziale w Projekcie. 
4. Załącznik nr 4. Zakres danych Uczestników Projektu otrzymujących wsparcie 
 
 
 


