REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Inżynier środowiska – zawód z przyszłością”

I. Postanowienia Ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Inżynier środowiska – zawód
z przyszłością”
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV: „Szkolnictwo wyższe
i nauka”, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
3. Wnioskodawcą i realizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, na podstawie umowy
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka PO
KL.
§2
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, oznaczają:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uczelnia/Beneficjent – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP w Lublinie),
Beneficjenci Ostateczni/Uczestnicy Projektu – studenci UP w Lublinie studiów stacjonarnych
kierunku Inżynieria środowiska, którzy złożyli deklarację udziału w Projekcie,
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy
ul. Nowogrodzkiej 47a,
Projekt – „Inżynier środowiska – zawód z przyszłością”,
UE – Unia Europejska,
EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
PO KL 2007-2013 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2/3,
Biuro Projektu – siedziba: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Dziekanat Wydziału
Agrobioinzynierii ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
§3

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01 października 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Jednostką realizującą projekt jest Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie.
3. Projekt skierowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali przyjęci na
studia stacjonarne na kierunek Inżynieria Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
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§4
1. Celem głównym Projektu: „Inżynier środowiska – zawód z przyszłością” jest zwiększenie liczby
absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz
zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy.
2. Projekt zakłada realizację:
•
•
•

•
•
•
•
•

programu stypendialnego,
programu zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii,
programu zajęć dodatkowych poszerzających wiedzę i podnoszących kwalifikacje
Uczestników Projektu w zakresie programu edukacji branżowej w obszarach: inżynier na
rynku pracy, kursy specjalistyczne, kursy i szkolenia branżowe, specjalistyczny kurs języka
angielskiego (branżowego),
krajowych i zagranicznych staży studenckich,
krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych,
wyjazdów na krajowe targi i seminaria branżowe,
wyjazdów na konferencje naukowe,
specjalistycznych wykładów otwartych.
II. Zasady uczestnictwa w projekcie
§5

1. W Projekcie mogą uczestniczyć studenci kierunku Inżynieria środowiska podejmujący studia
w semestrze pierwszym studiów stacjonarnych w ramach rekrutacji w roku akademickim 2012/2013
oraz studenci, którzy dołączają do studentów z tego naboru w okresie do 31.12.2015 r. Warunkiem
podstawowym przystąpienia do Projektu jest spełnienie warunków rekrutacji na kierunek Inżynieria
środowiska obowiązujących w UP w Lublinie.
2. Zakłada się równouprawnienie ze względu na płeć, niepełnosprawność, religię, rasę i inne cechy
prawnie chronione.
3. Wszyscy studenci objęci Projektem zobowiązani są do wypełnienia następujących dokumentów:
•
•

deklaracji uczestnictwa w projekcie
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Wypełnienie powyższych dokumentów jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa we
wszystkich formach wsparcia zawartych w § 4 pkt 2 niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach/zadaniach objętych
projektem oraz do potwierdzania swojego udziału w zajęciach na liście obecności.
6. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS
dotyczące niniejszego Projektu określają odrębne przepisy. Uczestnicy projektu zobowiązani są do
zapoznania się z treścią tych przepisów.
III. Zasady monitoringu Uczestników projektu
§6
1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu
i kontroli mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do
udziału w badaniach ankietowych organizowanych przez Uczelnię w ramach realizowanego projektu.
3. Ankiety wypełniane będą przez Beneficjentów Ostatecznych anonimowo po każdym zakończonym
roku akademickim i po ukończeniu udziału w poszczególnych zadaniach lub formach wsparcia.
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IV. Postanowienia końcowe
§7
1. Każdy z Uczestników Projektu przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie akceptuje
warunki niniejszego regulaminu.
2. Aktualna treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu.
3. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
4. Kryteria kwalifikacji Uczestników Projektu przy realizacji poszczególnych zadań Projektu są
zamieszczone w załącznikach i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
Załącznik 1
Zwrot opłat wniesionych przy rekrutacji
1. Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej, za wydanie legitymacji
i indeksu.
2. Łączna kwota podlegająca zwrotowi każdemu Uczestnikowi Projektu wynosi 106 PLN
(słownie: sto sześć złotych).
3. Wypłata kwoty wymienionej w pkt. 2. nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez UP
w Lublinie środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej (NBCiR).
Załącznik 2
Program stypendialny
1. Program stypendialny obejmuje 35 Uczestników Projektu i trwa przez cały czas realizacji
Projektu tj. od 1 października 2012 do 31 grudnia 2015 roku.
2. Stypendium będzie wypłacane miesięcznie w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc).
3. Program stypendialny przewiduje wypłacanie stypendium w miesiącach, w których odbywają
się zajęcia dydaktyczne. Stypendium nie będzie wypłacane w miesiącach: lipiec, sierpień
i wrzesień.
4. Stypendium będzie otrzymywało 35 najlepszych Uczestników Projektu.
5. Lista najlepszych 35 Uczestników Projektu I roku studiów utworzona zostanie na podstawie
rankingu ocen na świadectwie maturalnym, które były uwzględnione podczas rekrutacji na
studia.
6. W kolejnych latach: II, III i IV rok studiów; w celu wyłonienia 35 najlepszych Uczestników
Projektu będzie utworzona lista rankingowa. Podstawą utworzenia listy rankingowej będzie
średnia ocen uzyskanych w roku studiów poprzedzającego rok wypłacania stypendium.
7. Każdy z uczestników programu stypendialnego ma prawo do rezygnacji z należnego
stypendium. W takich przypadkach listę 35 najlepszych Uczestników Projektu poszerza się
o osoby znajdujące się na kolejnych pozycjach w rankingu.
8. W przypadkach rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie i/lub utraty praw do pobierania
stypendium, listę 35 najlepszych Uczestników Projektu poszerza się o osoby z zastosowaniem
zasady jak w pkt. 7, zał. 2 niniejszego regulaminu.
9. Listę 35 Uczestników Projektu, którzy w danym roku akademickim zostali zakwalifikowani
do pobierania stypendium, przygotowuje Biuro Projektu a zatwierdza Dziekan lub Prodziekan
Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie.
10. W przypadkach rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie i/lub utraty praw do pobierania
stypendium Uczestnik Projektu nie ma obowiązku zwrotu pobranego stypendium.
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Aneks 1
Do Załącznika 2 – (Program stypendialny) REGULAMINU UCZESTNICTWA
w PROJEKCIE „Inżynier środowiska – zawód z przyszłością” wprowadza się następujące poprawki:
- w pkt 1 po słowach „35 Uczestników Projektu” dodaje się „ z zastrzeżeniem, że ich liczba nie może
przekroczyć 50% wszystkich Uczestników Projektu w danym semestrze studiów”;
- pkt 2 pozostaje bez zmian;
- pkt 3 pozostaje bez zmian;
- w pkt 4 po słowach „35 najlepszych Uczestników Projektu” dodaje się „ z zastrzeżeniem, że ich
liczba nie może przekroczyć 50% wszystkich Uczestników Projektu w danym semestrze studiów”;
- w pkt 5 skreśla się liczbę „35”;
- w pkt 6 skreśla się liczbę „35”;
- w pkt 7 liczbę „35” zastępuje się słowami „zakwalifikowanych do pobierania stypendium”;
- w pkt 8 liczbę „35” zastępuje się słowami „zakwalifikowanych do pobierania stypendium”;
- dodaje się pkt 9 o treści: „Po zakończeniu każdego semestru następuje weryfikacja listy
Uczestników Projektu, która stanowić będzie podstawę do ustalania liczby studentów (≤50%)
uprawnionych do pobierania stypendium w kolejnym semestrze. W semestrze zimowym
w miesiącach od października do lutego, a w semestrze letnim od marca do czerwca”;
- w pkt 10 (poprzednio pkt 9) skreśla się liczbę „35” i słowa „w danym roku akademickim”;
- pkt 11 (poprzednio pkt 10) pozostaje bez zmian.
Niniejszy Aneks 1 do Załącznika 2 – (Program stypendialny) REGULAMINU
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Inżynier środowiska – zawód z przyszłością” wprowadza się
z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2013 roku.
Załącznik 3
Zajęcia wyrównawcze
1. Program zajęć wyrównawczych skierowany jest do studentów I roku chętnych do
uzupełnienie wiedzy z matematyki, fizyki i chemii.
2. Program zajęć wyrównawczych obejmuje minimum 36 Uczestników Projektu przypadających
na zajęcia wyrównawcze z jednego przedmiotu.
3. Warunkiem uczestnictwa w programie zajęć wyrównawczych jest złożenie pisemnej
deklaracji udziału.
4. Zajęcia w ramach w/w programu są obowiązkowe. Obecność na poszczególnych zajęciach
student potwierdza własnoręcznym podpisem.
5. Uczestnik Projektu ma prawo do wyboru każdego z trzech przedmiotów (matematyki, fizyki,
czy chemii).
Załącznik 4
Branżowe seminaria, targi i krajowe wyjazdy studyjne
1. Liczba Uczestników Projektu biorących udział w poszczególnych wydarzeniach branżowych
jest szczegółowo określona w treści Projektu; seminaria – 5 osób, targi – 10 osób, wyjazdy
studyjne – 45 osób.
2. Przyjmuje się zasadę, że podstawą kwalifikacji do uczestnictwa w branżowych seminariach,
targach i krajowych wyjazdach studyjnych będzie lista rankingowa Uczestników Projektu
ustalona na potrzeby programu stypendialnego w danym roku akademickim.
3. Udział w wymienionych wydarzeniach będzie realizowany na zasadzie dobrowolności,
a liczba uczestników będzie uzależniona od rodzaju wydarzenia.
4. Uczestnikowi Projektu przysługuje, przy zachowaniu zasady wymienionej w pkt. 1 tego
załącznika, prawo do udziału we wszystkich wydarzeniach branżowych.
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5. Listę Uczestników Projektu, którzy w zostali zakwalifikowani do udziału w/w wydarzeniach
przygotowuje Biuro Projektu a zatwierdza Dziekan lub Prodziekan Wydziału
Agrobioinżynierii UP w Lublinie.
Załącznik 5
Konferencje naukowe
1. Przewiduje się udział w 3 konferencjach naukowych, po 4 Uczestników Projektu w każdej.
2. Kwalifikacja do uczestnictwa w konferencji naukowej odbywać się będzie na podstawie
obowiązującej na dany rok akademicki listy rankingowej Uczestników Projektu.
3. Warunkiem udziału w konferencji naukowej jest przygotowanie prezentacji (referatu i/lub
posteru) wyników badań, których autorami lub współautorami są Uczestnicy Projektu.
4. Uczestnikowi Projektu przysługuje, przy zachowaniu warunków wymienionych w pkt. 1 i 2
tego załącznika, prawo do udziału we wszystkich konferencjach naukowych.
5. Listę Uczestników Projektu, którzy w zostali zakwalifikowani do udziału w danej konferencji
naukowej przygotowuje Biuro Projektu a zatwierdza Dziekan lub Prodziekan Wydziału
Agrobioinżynierii UP w Lublinie.
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Załącznik 6
Krajowe staże zawodowe
1. Krajowe staże zawodowe przewiduje się dla 40 najlepszych Uczestników Projektu.
2. Kwalifikacja do odbycia krajowych staży zawodowych będzie przeprowadzona na podstawie
obowiązującej na dany rok akademicki listy rankingowej Uczestników Projektu.
3. Uczestnicy Projektu w/w staże będą odbywać w okresie wakacji po III roku studiów. Czas
trwania tych staży wynosi 6 tygodni.
4. Uczestnictwo w krajowym stażu zawodowym realizowane będzie na zasadzie dobrowolności.
Każdy Uczestnik Projektu zakwalifikowany do odbywania krajowego stażu zawodowego ma
prawo do rezygnacji. W takich przypadkach listę 40 najlepszych Uczestników Projektu
poszerza się o osoby znajdujące się na kolejnych pozycjach w rankingu.
5. Listę 40 Uczestników Projektu, którzy w zostali zakwalifikowani do odbycia krajowego stażu
zawodowego przygotowuje Biuro Projektu a zatwierdza Dziekan lub Prodziekan Wydziału
Agrobioinżynierii UP w Lublinie.
Załącznik 7
Zagraniczny wyjazd branżowy
1. Przewiduje się, że w zagranicznym wyjeździe branżowym weźmie udział 10 najlepszych
Uczestników Projektu.
2. Kwalifikacja do odbycia zagranicznego wyjazdu branżowego będzie przeprowadzona na
podstawie obowiązującej na dany rok akademicki listy rankingowej Uczestników Projektu.
3. Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym będzie sprawdzenie znajomości języka kraju,
w którym będzie realizowany ten wyjazd oraz rozmowa kwalifikacyjna.
4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi komisja w składzie: Dziekan i/lub Prodziekan
Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie, lektor języka obcego i koordynator merytoryczny
Projektu.
5. Uczestnictwo w zagranicznym wyjeździe branżowym realizowane będzie na zasadzie
dobrowolności. Każdy Uczestnik Projektu zakwalifikowany do odbywania zagranicznego
wyjazdu branżowego ma prawo do rezygnacji. W takich przypadkach listę 10 najlepszych
Uczestników Projektu poszerza się o osoby znajdujące się na kolejnych pozycjach w rankingu.
6. Listę 10 Uczestników Projektu zakwalifikowanych do zagranicznego wyjazdu branżowego
przedstawi wymieniona w pkt. 4 tego załącznika komisja, na 60 dni przed planowanym
terminem wyjazdu.
Załącznik 8
Zagraniczny staż branżowy
1. Udział w zagranicznym stażu branżowym zaplanowano dla 3 najlepszych Uczestników
Projektu.
2. Czas trwania stażu wymienionego w pkt.1 tego załącznika wynosi 2 miesiące.
3. Kwalifikacja do uczestnictwa w zagranicznym stażu branżowym odbywać się będzie na
podstawie obowiązującej na dany rok akademicki listy rankingowej Uczestników Projektu.
4. Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym będzie sprawdzenie znajomości języka kraju,
w którym będzie realizowany ten wyjazd oraz rozmowa kwalifikacyjna.
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5. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi komisja w składzie: Dziekan i/lub Prodziekan
Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie, lektor języka obcego i koordynator merytoryczny
Projektu.
6. Przy kwalifikacji do odbycia zagranicznego stażu branżowego będzie również brana pod
uwagę aktywność uczestników Projektu w zakresie działalności naukowej i organizatorskiej.
7. Uczestnictwo w zagranicznym stażu branżowym realizowane będzie na zasadzie
dobrowolności. Każdy Uczestnik Projektu zakwalifikowany do odbywania zagranicznego
stażu branżowego ma prawo do rezygnacji. W takich przypadkach listę 3 najlepszych
Uczestników Projektu poszerza się o osoby znajdujące się na kolejnych pozycjach w rankingu.
8. Listę 3 Uczestników Projektu zakwalifikowanych do zagranicznego stażu branżowego
przedstawi wymieniona w pkt. 5 tego załącznika komisja, na 90 dni przed planowanym
terminem wyjazdu.
Załącznik 9
Inne wydarzenia wymienione w § 4, pkt. 2
1. Program zajęć dodatkowych poszerzających wiedzę i podnoszących kwalifikacje Uczestników
Projektu w zakresie programu edukacji branżowej w obszarach: inżynier na rynku pracy,
kursy specjalistyczne, kursy i szkolenia branżowe, specjalistyczny kurs języka angielskiego
(branżowego) i specjalistycznych wykładów otwartych skierowany jest do wszystkich
chętnych Uczestników Projektu, lecz w liczbie uczestniczących nie mniejszej niż
45 studentów.
2. Listy Uczestników Projektu, którzy w zostali zakwalifikowani do udziału w wydarzeniach
wymienionych w pkt.1 tego załącznika przygotowuje Biuro Projektu a zatwierdza Dziekan lub
Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie.
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