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Załącznik  

do zarządzenia nr  49 

Rektora  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia 26 marca 2019 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w projekcie pt.: „UŚ accessible – ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie Śląskim dla 

cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt pozakonkursowy pt. 

„Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób  

z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku 

o dofinansowanie Projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, 

w następujących formach wsparcia:  

1) szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie różnic kulturowych, 

2) szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego 

(nauka od podstaw) 

realizowanych w ramach Projektu: „UŚ accessible – Ułatwienie nawigacji na 

Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry 

akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to 

Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie 

Projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18; 

2. Okres realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „Projektem”, jak również 

liczbę uczestników Projektu, określa umowa i aktualny wniosek o dofinansowanie 

Projektu. 

3. Szkolenia będę realizowane od 16.04.2019 do 31.10.2020. 

Dokładne Terminy szkoleń zostaną opublikowane na stronie: ww.dwz.us.edu.pl/uś-

accessible 

§ 2 

Jednym z głównych celów Projektu jest instytucjonalne przygotowanie Uniwersytetu do 

obsługi studentów i kadry z zagranicy, w tym podniesienie kompetencji komunikacyjnych, 

międzykulturowych oraz językowych pracowników niebędących nauczycielami Uczelni 

poprzez realizację szkoleń. Projekt skierowany jest do  pracowników niebędących 

nauczycielami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy bezpośrednio są zaangażowani 

w obsługę cudzoziemców, w tym pracowników Dziekanatów. Cel zostanie osiągnięty poprzez 

realizację form wsparcia wymienionych w §1 ust. 1. 
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II. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

§ 3 

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać wyłącznie pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, o których mowa w §2 niniejszego 

regulaminu. 

2. Rekrutacja do Projektu odbywa się elektronicznie przez System Rejestracji Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach (www.formularze.us.edu.pl) lub poprzez złożenie w Dziale 

Współpracy z Zagranicą dokumentów w wersji papierowej (Katowice, ul. Bankowa 12, 

pokój 78). 

3. Za rekrutację jest odpowiedzialny Koordynator Projektu. 

4. Wszyscy pracownicy przystępujący do Projektu zobowiązani są do wypełnienia, złożenia 

i podpisania formularza zgłoszeniowego kandydata na uczestnika Projektu (wzór – 

załącznik nr 1a i 1b do niniejszego regulaminu). 

5. Kwalifikacja do Projektu odbywa się dwuetapowo.  

6. Pierwszy etap obejmuje ocenę formalną (spełnia lub nie spełnia) i dotyczy posiadania 

statusu pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – będzie weryfikowane na 

podstawie dokumentów kadrowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

7. Drugi etap kwalifikacji do Projektu przebiega w oparciu o listę rankingową stworzoną na 

podstawie wyniku ankiety, wypełnionej przez kandydata w formularzu zgłoszeniowym na 

uczestnika do Projektu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

8. O zakwalifikowaniu pracownika do poszczególnych form wsparcia, decyduje wynik 

ankiety (ankieta wypełniona przez kandydata w czasie rejestracji na szkolenia). 

9. Proces rekrutacji przeprowadza Komisja, w składzie Koordynator Projektu, Kierownik 

Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych oraz Kierownik Centrum Obsługi 

Studenta. 

10. Liczba uczestników zakwalifikowanych jest nie większa niż liczba miejsc określonych dla 

konkretnego szkolenia, która każdorazowo jest podawana do ogólnej wiadomości. 

11. Po zakwalifikowaniu się do Projektu, uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełnienia,  

złożenia i podpisania następujących dokumentów: 

1) formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu( wzór- załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu) 

2) oświadczenia uczestnika Projektu o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną odnośnie 

celu i zakresu przetwarzania jego danych osobowych na gruncie POWER (zgodnie z 

przepisami RODO); (wzór – załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu). 

3) oświadczenia uczestnika Projektu dla celów przetwarzania danych w systemie 

teleinformatycznym NAWA wraz ze zgodą na wysyłanie przez NAWA uczestnikowi 

informacji o programach i działaniach NAWA- podpisanie zgody jest dobrowolne 

(wzór – załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu); 

12. Pracownicy niezakwalifikowani do Projektu z powodu braku miejsc zostaną umieszczeni 

na listach rezerwowych. W przypadku zwolnienia miejsca przez osobę zakwalifikowaną 

(oświadczenie o rezygnacji – załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu), osoba z listy 

rezerwowej może zostać przeniesiona na listę osób przyjętych do formy wsparcia. 
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Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest jedynie przed rozpoczęciem każdego 

zadania. 

13. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, 11 i 12 niniejszego paragrafu dostępne są w Dziale 

Współpracy z Zagranicą lub na stronie internetowej Działu: www.dwz.us.edu.pl/uś-

accessible 

14. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Współpracy 

Międzynarodowej i Krajowej, składane w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. 

15. W całym procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równych szans i niedyskryminacji 

w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także zasada równości 

szans kobiet i mężczyzn. 

16. Osoby zakwalifikowane do Projektu są zobowiązane do przystąpienia do bilansu 

kompetencji/ankiety pre-post, obejmującego badanie wstępne (przed rozpoczęciem 

wsparcia) oraz badanie końcowe (po zakończeniu wsparcia). 

17. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do potwierdzenia swojego udziału na listach 

obecności w formach wsparcia, do których zostali zakwalifikowani. 

18. Uczestnicy Projektu mają obowiązek w terminie do 10 dni po zakończeniu udziału  

w szkoleniu wypełnić ankietę ewaluacyjną (udostępnioną elektronicznie przez NAWA) 

dotyczącej otrzymanego wsparcia szkoleniowego.  

 

III. Zasady monitoringu uczestników Projektu 

 § 4  

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę 

skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz udoskonalenie oferowanych form 

wsparcia, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszego regulaminu. 

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i kontroli uczestnicy Projektu są 

zobowiązani do udziału w badaniach ankietowych organizowanych w ramach Projektu. 

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych 

§ 5 

1. Administratorem danych osobowych Kandydata na uczestnika Projektu, wyłącznie dla 

celów przeprowadzenia rekrutacji do Projektu, jest Uniwersytet Śląski w Katowicach   

( klauzula informacyjna RODO stanowi pkt. II do załącznika nr 1a i 1b niniejszego 

regulaminu) . 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika Projektu jest minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. 

Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 

3 niniejszego regulaminu). 

3.  Administratorem danych osobowych uczestnika projektu w celu realizacji zadań 

NAWA wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 2017r. o Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej oraz wprowadzenia kontroli ewaluacji i opracowań statystycznych jest 
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Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (ul. Polna 40, 00-635 Warszawa),            

( klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 4 niniejszego regulaminu) . 

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu odbywa się zgodnie z 

postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu, o której mowa w § 1 ust. 2 

niniejszego Regulaminu, zawartej pomiędzy Narodową Agencją Wymiany 

Akademickiej (tj. NAWA), a Uniwersytetem Śląskim (tj. Beneficjentem). 

5. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, 

oraz dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu 

jest Koordynator Projektu. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się przepisy 

dokumentów regulujących realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

oraz odpowiednio przepisy wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia Uczelni oraz instytucjom monitorującym 

Projekty finansowane ze środków UE wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz 

udostępniania dokumentów związanych z realizacją niniejszego Projektu. 

4. Uczestnik przystępując do Projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do 

przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 
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