Regulamin projektu
„Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i
prozdrowotna”
§1
Słownik pojęć
Projekt – projekt pn.: „Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji
Turystyka zdrowotna i prozdrowotna” o numerze” POWR.03.01.00-00-N112/16 realizowany
przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Uczestnik Projektu – student/studentka z naboru roku akademickiego 2017/2018 na kierunkach I
stopnia Kosmetologia, Pedagogika - nowa specjalność Gerontologia Społeczna oraz studiów
jednolitych magisterskich Fizjoterapia, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.
Realizator Projektu – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będący Wnioskodawcą
projektu pn.: „Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka
zdrowotna i prozdrowotna.
Kierunkowy Koordynator Projektu – nauczyciel akademicki zatrudniony na kierunku objętym
Projektem pn.: „Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka
zdrowotna i prozdrowotna.
Biuro Projektu – pomieszczenie zlokalizowane w budynku Wydziału Lekarskiego
i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach, mieszczącego się przy ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce.
§2
Informacje ogólne o Projekcie
1. Projekt „Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka
zdrowotna i prozdrowotna” numer POWR.03.01.00-00-N112/16 jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Okres realizacji Projektu: od 01.02.2017 r. do 31.12.2020 r.
3. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych u min. 112 studentów (96K/16M)
Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na kierunkach: Fizjoterapia, Kosmetologia oraz
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego na nowej specjalności Gerontologia społeczna dzięki
dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb gospodarki, społeczeństwa i regionalnego rynku
pracy zgodnie z RSI woj. świętokrzyskiego.
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§3
Zmodyfikowane programy (przedmioty) kształcenia i ich realizacja
Projekt zakłada zmodyfikowanie i realizację 47 przedmiotów we współpracy nauczyciela
akademickiego z przedstawicielem otoczenia społeczno-gospodarczego na kierunkach:
Fizjoterapia – 17 przedmiotów
Kosmetologia – 13 przedmiotów
Pedagogika – specjalność Gerontologia Społeczna – 17 przedmiotów
Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego to osoba z minimum 3 letnim doświadczeniem
zawodowym, zatrudniona lub zatrudniająca w podmiocie/instytucji działającej w obszarze zgodnym z
jednym z ww. kierunków/specjalnością, posiadająca wykształcenie wyższe.
§4
Warunki uczestnictwa w projekcie
W Projekcie może wziąć udział student/studentka I stopnia studiów stacjonarnych z naboru roku
akademickiego 2017/2018 na kierunkach: Kosmetologia, Pedagogika - nowa specjalność Gerontologia
Społeczna oraz studiów jednolitych magisterskich Fizjoterapia, który/a spełni poniższe kryteria:
a) wyrazi chęć uczestnictwa w Projekcie przez wypełnienie i złożenie Deklaracji uczestnictwa w
Projekcie (załącznik nr 1 do Regulaminu);
b) wypełni i podpisze Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do Regulaminu).
§5
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja kandydatów na studia, na kierunki objęte projektem, odbędzie się w II i III kwartale
2017 r., zgodnie z Uchwałą Senatu nr 41/2015 (ze zm.) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe oraz Statutem UJK.
2. Rekrutacja będzie prowadzona na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale
Pedagogicznym i Artystycznym.
3. Akcja informacyjna obejmować będzie bezpośrednie spotkania ze studentami wytypowanych do
projektu kierunków lub poprzez stronę internetową UJK.
4. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób
niepełnosprawnych.
5. Do udziału w Projekcie może zostać zakwalifikowany student/ka pierwszego roku studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia i Pedagogika –
specjalność Gerontologia Społeczna.
6. Rekrutacja uczestnika do Projektu polega na złożeniu w Biurze Projektu wypełnionych przez
studenta/tkę dokumentów: Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz formularza zgłoszeniowego.
7. Ww. dokumenty dostępne będą na stronie internetowej UJK lub w Biurze Projektu.
8. Terminy rekrutacji umieszczane będą na stronie internetowej UJK – www.ujk.edu.pl.
9. Realizator Projektu nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom.
10. Udział w organizowanym kształceniu w ramach Projektu nie zwalnia zakwalifikowanego
studenta/kę z należytego wykonywania obowiązków wynikających ze statusu studenta zawartych
w Regulaminie studiów UJK.
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11. W przypadku rezygnacji studenta/ki z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy studentów,
skierowanie na powtarzanie semestru, urlop zdrowotny) istnieje możliwość dołączenia studentów
nie zrekrutowanych wcześniej do projektu.
§6
Uprawnienia i obowiązki Realizatora Projektu:
1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do:
a) kontroli realizacji w formie hospitacji w miejscu odbywania zajęć;
b) rozwiązania Umowy dotyczącej realizacji projektu w przypadku niedotrzymania przez
uczestnika warunków projektu;
c) egzekwowania Regulaminu studiów i Statutu UJK.
2. Realizator Projektu ma obowiązek:
a) zorganizowania rekrutacji uczestników do Projektu, wybór kandydatów,
b) przygotowania wraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego wysokiej jakości
programów kształcenia zgodnego z efektami kształcenia na kierunkach objętych Projektem;
c) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń, urządzeń i materiałów do realizacji Projektu;
d) realizacji Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem;
e) właściwego oznaczenia miejsca odbywania zajęć informującego o współfinansowaniu
projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego;
f) ochrony danych osobowych uczestnika projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z
późn. zm.);
g) realizowania zadań zgodnie z zakresem obowiązków.
§7
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu:
1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych zgodnie z
planem studiów określonego kierunku.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do złożenia kompletu wymaganych dokumentów
rekrutacyjnych.
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
b) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;
c) uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć w ramach Projektu;
d) bieżącego informowania o zmianie swojego statusu;
e) ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz
odpowiedzialności cywilnej;
f) zgłaszania Kierunkowemu Koordynatorowi Projektu uwag, wniosków i postulatów
dotyczących realizacji Projektu;
g) przystąpienia i zaliczenia egzaminów sprawdzających poziom zdobytej wiedzy
i umiejętności praktycznych, w zależności od zajęć.
4. Uczestnik/uczestniczka Projektu jest
z uczestnictwa w Projekcie w przypadku:
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a) skreślenia z listy studentów;
b) skierowania na powtarzanie semestru;
c) udzielonego urlopu.
6. Realizator Projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub
ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie
przedstawionego prowadzącemu zajęcia zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów
usprawiedliwiających jego nieobecność.
7. Uczestnik/uczestniczka Projektu jest zobowiązany do przestrzeganie zasad niniejszego
Regulaminu.
§8
Kierunkowy Koordynator Projektu
Kierownik Projektu wyznacza na czas realizacji projektu. Kierunkowego Koordynatora Projektu,
który będzie sprawował nadzór nad realizacją wysokiej jakości programu kształcenia.
1. Kierunkowy Koordynator Projektu otrzyma wynagrodzenie według zasad obowiązujących na
UJK.
2. Kierunkowy Koordynator Projektu jest zobowiązany do prowadzenia wymaganej dokumentacji
oraz sprawowania opieki nad uczestnikami i personelem Projektu.
3. Zakres zadań i obowiązków przewidzianych dla Kierunkowego Koordynatora Projektu:
a) Współpracuje z Kierownikiem Projektu w zakresie realizacji Projektu.
b) Przygotowuje etapowe sprawozdania rzeczowe dotyczące realizacji Projektu na kierunku.
c) Potwierdza wykonanie zadań i obowiązków w ramach umów o pracę oraz umów
cywilnoprawnych dotyczących realizacji Projektu na kierunku.
d) Uczestniczy w pracach kontrolnych w zakresie prawidłowości realizacji Projektu
dokonywanych przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty, udziela
wyjaśnień i wykonuje zalecenia pokontrolne.
e) Odpowiada za nadzór merytoryczny oraz organizacyjny nad właściwą realizacją Projektu na
kierunku.
f) Odpowiada za terminowość i poprawność realizacji zadań przedstawionych we wniosku
aplikacyjnym w odniesieniu do harmonogramu działań na kierunku.
g) Odpowiada za czynności związane z naborem uczestników na kierunku.
h) Odpowiada za osiągnięcie celów projektu oraz wskaźników rezultatu i produktu wskazanych
we wniosku aplikacyjnym na kierunku.
i) Odpowiada za monitorowanie ryzyka w Projekcie na kierunku.
j) Odpowiada za dobór kadry upoważnionej do przetwarzania danych osobowych Uczestników
Projektu na kierunku.
k) Odpowiada za opracowanie obiegu dokumentów Projektu na kierunku.
l) Przestrzega przepisy prawa obowiązujące w UJK.
§9
Zasady monitoringu uczestnictwa w Projekcie:
1. Działania realizowane w projekcie podlegają monitoringowi.
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2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz ewentualnych ankiet
opiniujących zajęcia prowadzone w ramach Projektu.
3. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisując oświadczenie
będące częścią Formularza zgłoszeniowego.
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 przetwarzane będą w celu prawidłowej i efektywnej
realizacji Projektu oraz monitoringu i kontroli.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r.
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Projektu.
W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do
rozstrzygnięć podejmuje Kierownik Projektu.
Regulamin Projektu jest dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu.
Organizacja i tok studiów oraz prawa i obowiązki studentów zawarte są w dokumencie
„Regulamin Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” zatwierdzonym przez
Senat UJK, dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.ujk.edu.pl
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