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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli 

 

 

§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wcześniejszy start szkolny ucznia  - 

innowacyjne studia dla nauczycieli, realizowanym w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu 

oświaty” Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i 

doskonalenia nauczycieli” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Realizatorem Projektu (Beneficjentem) jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 

w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa. 

3. Partnerem Projektu jest Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie, ul. Pawia 55,                   

01-030 Warszawa. 

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 grudnia 2009 r.  do dnia 30 czerwca 2013 r. 

6. W ramach Projektu są prowadzone bezpłatne studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku 

pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

7. Regulamin uczestnictwa określa zasady udziału w Projekcie, w szczególności: 

1) kryteria uczestnictwa w projekcie; 

2) zasady rekrutacji; 

3) zasady organizacji studiów; 

4) zasady uczestniczenia w zajęciach; 

5) zasady monitoringu Beneficjentów Ostatecznych. 

 

§ 2 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Projekt skierowany jest do osób, które 

1) posiadają świadectwo dojrzałości; 

2) maja miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. 

lubelskiego. 
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2. Liczba uczestników Projektu jest ograniczona. W projekcie udział weźmie 40 Beneficjentów 

Ostatecznych. 

 

§ 3 

ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Rekrutację prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zamiejscowego w Lublinie, powołana 

przez Rektora. 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans. 

3. Rekrutacja rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2010 r. i zakończy w dniu 28 lutego 2010 r. 

4. Kandydaci przed złożeniem dokumentów powinni zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w 

Projekcie. Regulamin uczestnictwa w projekcie jest dostępny na stronie internetowej: 

www.wczesniejszystart.wsptwp.eu. 

5. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy: 

1) rejestracja na studia poprzez stronę internetową: www.wsptwp.eu lub pod adresem                  

www.rekrutacja.wsptw.p.eu; 

2) złożenie wymaganych dokumentów: 

a) wypełnionego wg ustalonego wzoru, podania o przyjęcie na studia, po dokonaniu 

elektronicznej rejestracji na studia; 

b) świadectwa dojrzałości w  oryginale (zastępczo do czasu rozpoczęcia konkursu świadectw 

może być odpis) lub jego duplikatu; 

c) świadectwa lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania; 

d) dwóch aktualnych, podpisanych ołówkiem fotografii (35x45 mm, przedstawiających osobę 

bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym 

uchem); 

e) wersji elektronicznej zdjęcia załączanej w procesie elektronicznej rejestracji na studia (20x25 

mm w rozdzielczości 300 dpi, 236x295 px, +/-3px), spełniającej kryteria wymienione w lit. d; 

f) kserokopii 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku braku 

dowodu osobistego); 

g) w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym – dokumentu 

poświadczającego zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o 

zmianie nazwiska, inne). 

6. Kandydat, po elektronicznej rejestracji na studia, może złożyć wymagane dokumenty: 

1) osobiście; 

2) przez pełnomocnika; 
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3) za pośrednictwem poczty. 

 

§ 4 

ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Kwalifikacji kandydatów dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie kompletności 

złożonych dokumentów, określonych w §3 ust. 5 pkt. 2. 

2. W przypadku dwukrotnego przekroczenia  zakładanego limitu miejsc: 

1) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia 

rekrutacji na studia; 

2) przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej 

zostanie przedstawiony na stronie internetowej Uczelni w terminie 7 dni od daty zamknięcia 

rekrutacji. 

3. Na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów ze świadectwa dojrzałości lub rozmowy 

kwalifikacyjnej, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rankingową. 40 osób z najwyższą 

liczbą punktów zostanie przyjętych na studia. 

4. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza się zbiorczy protokół osób przyjętych na studia. 

5. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymują decyzję o przyjęciu na studia. 

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do podpisania Deklaracji uczestnictwa 

w projekcie, Umowy uczestnictwa w studiach oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

7. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przygotowuje listę rezerwową, na której znajdują się osoby 

niezakwalifikowane do udziału w projekcie, z uwagi na brak miejsc. 

8. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej, Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna może przyjąć osobę z listy rezerwowej, według kolejności wpisu na listę rezerwową.  

9. W przypadku skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu z winy Uczestnika lub w przypadku 

nieuzasadnionej rezygnacji, jest on zobowiązany w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o 

skreśleniu z listy uczestników do wniesienia opłaty stanowiącej 100% wartości wszystkich świadczeń 

otrzymanych przez niego w ramach Projektu. 

 

§ 5 

ZASADY ORGANIZACJI STUDIÓW 

1. Studia są prowadzone w formie stacjonarnej (od poniedziałku do piątku). 

2. Zajęcia realizowane są w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3. 

3. Program studiów obejmuje: 2204 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut) oraz 240 godzin praktyk  

studenckich. 
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4. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest 

uzyskanie zaliczeń i złożenie wszystkich wymaganych planem studiów egzaminów oraz przygotowanie i 

złożenie pracy dyplomowej, pozytywnie ocenionej przez promotora i recenzenta. Absolwent studiów 

uzyskuje tytuł licencjata. 

5. Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2009/2010 (semestr letni): 

1) planowane rozpoczęcie zajęć dydaktycznych: 15 marca 2010 r. 

2) przerwa świąteczna: 1- 7 kwietnia 2010 r. 

3) sesja egzaminacyjna letnia: 5- 17 lipca 2010 r. 

4) sesja poprawkowa: 13-25 września 2010 r. 

6. Organizacja kolejnych lat akademickich podawana będzie do wiadomości Uczestników Projektu nie 

później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć. 

7. Szczegółowy rozkład zajęć udostępniony zostanie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

8. Każdy Uczestnik Projektu otrzymuje materiały szkoleniowe (podręczniki, skrypty) w kwocie 

nieprzekraczającej 500 zł.  

9. Szczegółowe warunki przebiegu studiów określa Regulamin studiów WSP TWP w Warszawie. 

 

§ 6 

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestniczenia w zajęciach, potwierdzonego 

każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 

2. W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do samodzielnego 

zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć. 

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 20% zajęć w danym semestrze, może skutkować 

skreśleniem z listy uczestników. 

4. W przypadku, gdy liczba nieobecności przekracza dozwoloną liczbę zajęć, o, której mowa w ust. 3, 

Uczestnik zobowiązany jest w terminie 21 dni od nieobecności do zaliczenia materiału będącego 

przedmiotem zajęć. Formę zaliczenia ustala nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. 

5. W przypadku, gdy Uczestnik nie zaliczy w przewidzianym terminie nieobecności, o której mowa w ust. 

4, Uczestnik zostaje skreślony z listy studentów. 

6. W pozostałych przypadkach rezygnacja z udziału w projekcie następuje w formie pisemnej. 

 

§ 9 

ZASADY MONITORINGU BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 
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1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitorujących i 

ewaluacyjnych dostarczanych przez WSP TWP w Warszawie, w tym ankiet dotyczących oceny Projektu 

i jego rezultatów. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w ankietowych badaniach dotyczących ich sytuacji zawodowej, 

przeprowadzanych zarówno przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie jak i Instytucję 

Wdrażającą w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równych szans: poprzez rekrutację otwartą, równy dostęp do 

informacji i do udziału w Projekcie dla kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Projektu. 

3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Ustawy –prawo o 

szkolnictwie wyższym oraz wewnętrzne akty prawne WSP TWP w Warszawie. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem pozostaje w kompetencjach Rektora. 


