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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 
 

”Program rozwoju Wy Ŝszej Szkoły Ekologii i Zarz ądzania w Warszawie” 
 
 

I. Postanowienia Ogólne 
 

§ 1 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt.: „Program rozwoju 
WyŜszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie”. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV: 
„Szkolnictwo wyŜsze 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 4.1.1 Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni. 

3. Wnioskodawcą i realizatorem jest WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 
na podstawie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego pełniącym rolę 
Instytucji Pośredniczącej II stopnia Priorytetu IV Szkolnictwo WyŜsze i Nauka PO KL. 

§ 2 
 

UŜyte w niniejszym regulaminie pojęcia, oznaczają: 
− Uczelnia/Beneficjent  – WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEiZ); 
− Uczestnicy Projektu  – studenci WSEiZ (w tym kierunków Architektura i Urbanistyka 

i Architektura Krajobrazu po II roku studiów), absolwenci WSEiZ, pracownik Biura 
Karier WSEiZ, którzy złoŜyli deklarację udziału w projekcie; 

− Instytucja Po średnicz ąca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego; 
− Projekt  – Projekt „Program rozwoju WyŜszej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie” realizowany w ramach poddziałania 4.1.1; 
− PO KL 2007-2013  – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; 
− Biuro Projektu  – siedziba: WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarządzania, 02-061 Warszawa, 

ul. Wawelska 14; 
− Strona internetowa : www.wseiz.pl/zamawiane/program_rozwoju/  

 
§ 3 

 
1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2014 r. 
2. Projekt kierowany jest do studentów (w tym przede wszystkim kierunków Architektura 

i Urbanistyka oraz Architektura Krajobrazu w zakresie realizacji specjalności), 
absolwentów oraz pracownika WyŜszej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 
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II. Cel projektu 
 

§ 4 
 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zakresu i atrakcyjności oferty edukacyjnej 
uczelni oraz poprawa efektywności kształcenia. 
 

III. Zakres działań w ramach projektu 
 

§ 5 
1. Projekt obejmuje: 

a. Uruchomienie na kierunku Architektura i Urbanistyka nowych specjalności 
(Architektura; Urbanistyka – specjalność zmodyfikowana); 
Realizacja specjalności na III i IV roku studiów w wymiarze 240h. 
Specjalności dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia w latach akademickich: 
2008/2009; 2009/2010; 2010/2011.  
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona: 
 

Specjalność Liczba miejsc w roku Łącznie liczba miejsc w ciągu 3 lat 
realizacji 

Architektura 60 180 

Urbanistyka 30 90 

 
b. Uruchomienie 2 nowych specjalności na kierunku Architektura Krajobrazu; 

Realizacja specjalności na III i IV roku studiów w wymiarze 240h. 
Specjalności dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia w latach akademickich: 
2008/2009; 2009/2010; 2010/2011.  
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona: 
 

Specjalność Liczba miejsc w roku Łącznie liczba miejsc w ciągu 3 lat 
realizacji 

Projektowanie krajobrazu 
wielofunkcyjnego 

15 45 

Projektowanie krajobrazu o 
funkcji rekreacyjnej 

15 45 

 
c. Uruchomienie Pracowni Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego 

i Krajobrazu; 
d. Przygotowanie i organizację staŜy dla studentów i absolwentów WSEiZ; 

Liczba miejsc: 20. 
e. Szkolenie dla pracownika Biura Karier; 
f. Stałe dyŜury psychologa pracy i prawnika; 

DyŜury stanowią wsparcie i pomoc dla studentów i absolwentów WSEiZ w zakresie 
doradztwa zawodowego oraz doradztwa z zakresu prawa pracy i załoŜenia własnej 
działalności gospodarczej. 

g. Targi pracy. 
Z branŜy architektury, budownictwa i ochrony środowiska. 
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IV. Zasady odpłatności 
 

§ 6 
 

1. Studentom, którzy wyraŜą chęć udziału w projekcie i zostaną do niego zakwalifikowani 
zostanie dofinansowana z projektu część kwoty czesnego na III i IV roku. 

2. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu obniŜenia czesnego na specjalnościach 
objętych projektem regulowane są odrębnymi przepisami. Uczestnicy projektu 
zobowiązani są do zapoznania się z nimi. 

 
V. Zasady uczestnictwa w projekcie 

 
§ 7 

 
1. W projekcie mogą uczestniczyć studenci, absolwenci oraz pracownik Biura Karier 

WyŜszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.  
2. Warunkiem podstawowym przystąpienia do projektu jest posiadanie statusu aktywnego 

studenta WSEiZ. 
Pod pojęciem „aktywnego studenta WSEiZ” rozumie się studenta, który: 
• jest wpisany na listę studentów WSEiZ; 
• w roku akademickim, kiedy rozpoczyna III rok studiów nie jest na urlopie 

dziekańskim, 
• nie został skreślony, prawomocną decyzją, z listy studentów, 
oraz w momencie przystąpienia do projektu, i w jego trakcie, nie jest objęty 
Indywidualną Organizacją Studiów i/lub Indywidualnym Tokiem Studiów (dotyczy 
studentów kierunku Architektura i Urbanistyka oraz Architektura Krajobrazu).  

3. Dopuszcza się przystąpienie do projektu absolwentów WSEiZ.  
Udział absolwentów dotyczy tylko programu staŜowego. Okres od ukończenia studiów 
nie moŜe być dłuŜszy niŜ 12 m-cy. 

4. Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną projektu w maju 2010 r. 
5. Warunki przyjęć na studia regulują odrębne zasady przyjęte przez Uczelnię na dany rok 

akademicki. 
6. Zgłoszenia do projektu student dokonuje poprzez wypełnienie oraz podpisanie: 

• formularza zgłoszeniowego; 
• deklaracji uczestnictwa w projekcie; 
• oświadczenia o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Kwalifikacja do projektu następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.  
W przypadku większej liczby chętnych niŜ miejsc pod uwagę będą brane wyniki 
w nauce z II roku studiów.  
Spośród pozostałych chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa.  

8. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z udziału w projekcie lista uczestników 
uzupełniana będzie o kolejne osoby z listy rezerwowej. 

9. Studenci oraz absolwenci zainteresowani udziałem w staŜach zobowiązani będą do 
wypełniania formularza zgłoszeniowego.  
W przypadku większej liczby chętnych niŜ miejsc zakwalifikowani zostaną kandydaci 
z najwyŜszą średnią z ostatniego roku studiów. 
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VI. Prawa i obowiązku Uczestników Projektu. 
 

§ 8 
 

1. Do obowiązków Uczestników Projektu naleŜy postępowanie zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, treścią ślubowania, statutem Uczelni 
i regulaminem studiów. W szczególności zobowiązany jest do: 
• zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych, 
• przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni, 
• poszanowania mienia Uczelni, praw i obyczajów akademickich, 
• dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni; 

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach objętych 
projektem oraz do potwierdzania swojego udziału w zajęciach na liście obecności, 
a takŜe do przedłoŜenia Koordynatorowi Projektu stosownych dokumentów 
potwierdzających udział w konkretnym rodzaju wsparcia. 

3. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność spowodowaną chorobą lub innymi 
waŜnymi okolicznościami Ŝyciowymi.  

4. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecność, na zajęciach objętych projektem, 
przekraczających 30% Uczelnia zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika 
Projektu z listy uczestników.  

5. KaŜdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do udziału w ankietach ewaluacyjnych 
oraz wszelkich działaniach dot. monitoringu projektu prowadzonych przez Uczelnię oraz 
inne instytucje kontrolujące. 

6. KaŜdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do podpisania Umowy z WSEiZ 
określającej prawa i obowiązki kaŜdej ze stron. 

7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złoŜenia pisemnej informacji w Biurze projektu 
w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie. 

 
VII. Zasady monitoringu  

 
§ 9 

 
1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi 

monitoringu i kontroli mającemu na celu ocenę efektywności działań podjętych 
w ramach Projektu oraz udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze 
dostosowanie jej do potrzeb przyszłych Uczestników. 

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Uczelnia przeprowadzać będzie 
ankiety. 

3. Ankiety wypełniane będą przez Uczestników Projektu anonimowo na początku i na 
koniec kaŜdego semestru specjalności, oraz na zakończenie projektu  

 
VIII. Rezygnacja z udziału w projekcie 

 
§ 10  

 
1. Rezygnacja ze studiów, skreślenie z listy studentów bądź urlop dziekański są 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. 
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2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania musi być 
usprawiedliwiona waŜnymi powodami niezaleŜnymi od uczestnika uniemoŜliwiającymi 
dalszy udział w projekcie.  

3. Uczestnik Projektu, podejmujący decyzję o rezygnacji, zobowiązany jest do złoŜenia 
pisemnej prośby o skreślenie z listy w terminie 14 dni roboczych od momentu 
zaistnienia przyczyn uniemoŜliwiających dalsze uczestnictwo w projekcie wraz 
z podaniem uzasadnienia.  

4. W przypadku osób, które zostają skreślone z listy studentów Uczelnia moŜe wystąpić 
o zwrot kosztów dofinansowania czesnego w wysokości równej kwocie dofinansowania 
czesnego przypadającej na tego studenta do dnia skreślenia.  

5. W przypadku studenta, któremu uchylona zostanie decyzja o skreśleniu z listy 
studentów i zostanie on przywrócony w prawach studenta, Uczelnia moŜe zrezygnować 
z wystąpienia o zwrot kwoty dofinansowania czesnego, o której mowa w § 10 pkt. 4.  

6. Przywrócenie w prawach studenta nie jest równoznaczne z moŜliwością kontynuacji 
udziału w projekcie w ramach kontynuacji przerwanego rodzaju wsparcia. 

 
IX. Postanowienia końcowe 

 
§ 11 

 
1. KaŜdy z uczestników przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie akceptuje 

warunki niniejszego regulaminu. 
2. Aktualna treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

www.wseiz.pl/zamawiane/program_rozwoju/. 
3. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
4. W sprawach nie ujętych regulaminem decyzje podejmuje Koordynator Projektu; 
5. Regulamin obowiązuje na okres trwania projektu. 

 


