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REGULAMIN  
UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH DORADCZYCH  

organizowanych przez Akademickie Biuro Karier UJK 

w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy”  
 

Program Operacyjny 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, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 

 

 

  § 1  
  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji oraz prawa 
i obowiązki uczestników spotkań doradczych realizowanych w ramach 
projektu „Edukacja dla rynku pracy”. 
 

2. Udział w spotkaniach doradczych jest bezpłatny - finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

3. Spotkania doradcze realizowane będą w siedzibie Akademickiego Biura Karier 
w Kielcach przy ulicy Śląskiej 15 A, pokój nr 8 dla studentów i absolwentów 
kształcących się w Kielcach oraz w siedzibie Akademickiego Biura Karier 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy J. Słowackiego 114/118, Dom Studenta  
OLIMP pokój nr 9B dla studentów i absolwentów kształcących się w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

 
4. Uczestnicy spotkań doradczych zobowiązani są do zapoznania się z treścią 

niniejszego Regulaminu i pisemnego wyrażenia zgody na akceptację wszystkich 
jego postanowień. 

 
§ 2 

CELE I ZAŁOŻENIA 
 

1. Celem spotkań doradczych jest wsparcie beneficjentów w rozwiązywaniu 
problemów i trudności towarzyszących poszukiwaniu  i podejmowaniu pracy, 
diagnoza kompetencji uczestników oraz wzmocnienie motywacji do realizacji 
działań prowadzących do zatrudnienia. 

2. Spotkania doradcze kierowane są do:  
1) studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w chwili 

złożenia formularza zgłoszeniowego posiadają status studenta Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 
i wypełniają podstawowe obowiązki wynikające z Regulaminu studiów, 
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2) absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż  
12 miesięcy od daty złożenia formularza zgłoszeniowego na spotkanie 
doradcze. 

 
3. Spotkania doradcze prowadzone będą w wymiarze 2 godzin dla każdego 

uczestnika.   
 

4. Spotkania doradcze prowadzone będą  zgodnie z ustalonym harmonogramem, 
dostępnym w siedzibie Akademickiego Biura Karier i na stronie internetowej 
www.abk.ujk.edu.pl  

 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie 

spotkań doradczych. 
 

§ 4 
PROCES REKRUTACJI 

 
1. Rekrutacja prowadzona będzie w Akademickim Biurze Karier, w sposób ciągły, 

aż do zakwalifikowania planowanej liczby Uczestników. W przypadku większej 
liczby zgłoszeń, zostanie utworzona lista rezerwowa.  

 
2. Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w spotkaniach doradczych będzie 

zobowiązany złożyć dokumenty aplikacyjne: 
1) Formularz zgłoszeniowy według wzoru stanowiącego  Załącznik nr 1 do 

Regulaminu, 
2) kserokopię ważnej legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów.  
 

3. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w spotkaniach doradczych zadecyduje: 
1) zgodność podanych danych z założeniami zawartymi w § 2 pkt 2, 
2) poprawne wypełnienie i złożenie w Akademickim Biurze Karier w Kielcach 

lub Piotrkowie Trybunalskim, odpowiednio do miejsca kształcenia,  
dokumentów aplikacyjnych, 

3) kolejność zgłoszeń – data wpływu formularza zgłoszeniowego. 
 

4. Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą 
rozpatrywane. 
 

5. O zakwalifikowaniu na spotkania doradcze Kandydat zostanie poinformowany 
drogą mailową lub telefonicznie. 
 

6. Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans 
zapewniającą równy udział w spotkaniach doradczych kobiet i mężczyzn.  
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§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
 

1. Warunkiem udziału w spotkaniach doradczych jest podpisanie Deklaracji 
uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych według wzoru stanowiącego odpowiednio 
Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 

2. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzania swojej obecności w spotkaniach 
doradczych własnoręcznym podpisem na notatce ze spotkania.  
 

3. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w spotkaniach doradczych z powodu 
ważnych przyczyn losowych, których nie można było przewidzieć w chwili 
zgłoszenia na spotkanie, uczestnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie lub 
drogą elektroniczną   tym fakcie Akademickie Biuro Karier. 
 

4. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w spotkaniach doradczych bez podania 
ważnych przyczyn losowych nie będą mieli możliwości udziału w innych 
inicjatywach organizowanych przez Akademickie Biuro Karier UJK w bieżącym 
roku akademickim.  
 

5. Każdy Uczestnik będzie zobowiązany wypełnić ankiety ewaluacyjne  
i monitoringowe. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Akademickie Biuro Karier zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany 
Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania 
przyczyn.  
 

2. Regulamin dostępny będzie w siedzibie Akademickiego Biura Karier w Kielcach 
przy ulicy Śląskiej 15 A, pokój nr 8, w siedzibie Akademickiego Biura Karier 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy J. Słowackiego 114/118, Dom Studenta 
OLIMP pokój nr 9B oraz na stronie internetowej www.abk.ujk.edu.pl  
 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 roku i obowiązuje przez 
okres realizacji Projektu. 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 
Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych 
Załącznik nr 4 – Deklaracja rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

Druki Załączników dostępne będą odpowiednio w siedzibie Akademickiego Biura Karier 
w Kielcach i Piotrkowie Trybunalskim oraz na stronie internetowej www.abk.ujk.edu.pl  


