
 

 

 

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”  

 
Regulamin rekrutacji do zadania 3 projektu 

„Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” 

§ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przez określenie „projekt” rozumie się „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” 
realizowany w WWSI w okresie 01.10.2019 r. - 30.09.2022 r. 

2. Przez określenie „kierownik projektu” rozumie się kierownika projektu „Zintegrowany 
Program Rozwoju Uczelni” realizowanego w WWSI w okresie 01.10.2019 r.- 30.09.2022 r. 

3. Przez określenie koordynator ds. rekrutacji rozumie się osobę przeprowadzającą rekrutację 
do udziału w projekcie. 

4. Przez określenie „uczestnik projektu” rozumie się studenta Warszawskiej Wyższej Szkoły 
Informatyki, który pozytywnie przeszedł proces rekrutacji do projektu pod względem 
kryteriów rekrutacji oraz złożył niezbędną dokumentację projektową. 

5. Przez określenie „biuro projektu” rozumie się pokój 208 Warszawskiej Wyższej Szkoły 
Informatyki, ul. Józefa Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa. 

6. Za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Warszawskiej Wyższej 
Szkoły Informatyki w momencie zgłoszenia do projektu i w trakcie jego trwania. 

7. W projekcie mogą wziąć udział jedynie studenci uczelni będący na czterech ostatnich 
semestrach studiów I lub II stopnia realizowanych w WWSI (tj. IV, V, VI, VII semestrów 
studiów I stopnia lub I, II, III, IV semestrów studiów II stopnia), którzy posiadają znajomość 
języka angielskiego na poziomie min. B1 oraz ważne ubezpieczenie NNW w momencie 
rekrutacji do projektu. 

8. Zadanie obejmuje realizację następujących działań: 

a) certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji (szkolenia 
przeprowadzane w dni robocze) 

b) zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej w ramach 
zespołów projektowych 

c) wizyty studyjne u pracodawców. 

9. Grupę docelową zadania stanowi 120 studentów kierunku informatyka WWSI. 

§ II 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Kandydaci przystępujący do rekrutacji zobowiązują się do udziału we wszystkich 
działaniach przewidzianych w ramach zadania wymienionych w § I pkt. 7 oraz wypełnienia 
wszystkich niezbędnych warunków udziału w projekcie. 

2. Na wstępnym etapie rekrutacji kandydaci zgłaszają chęć udziału w projekcie poprzez 
formularz rejestracyjny z podaniem imienia i nazwiska, numeru albumu, e-maila, roku 
i stopnia studiów, nazwy preferowanego oraz rezerwowego szkolenia certyfikowanego. 
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3. Po pozytywnej wstępnej weryfikacji wybrani kandydaci składają następujące dokumenty: 

a) formularz zgłoszeniowy do projektu (oryginał) 

b) deklaracja udziału w projekcie (oryginał) 

c) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w ramach projektu (oryginał) 

d) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy - kopia) 

4. Dokumentację wymienioną w § II pkt. 3 kandydaci składają osobiście w biurze projektu 
lub wysyłają na adres biura projektu w okresie rekrutacji ogłoszonym na stronie 
internetowej projektu. 

5. Wzory dokumentów wymagane do złożenia aplikacji przez kandydatów są dostępne 
na stronie internetowej projektu http://zpru.wwsi.edu.pl/ oraz w biurze projektu. 

6. Koordynator ds. rekrutacji dokonuje weryfikacji statusu studenta kandydatów 
oraz wymagań dotyczących uczestnika wymienionych w § I pkt. 6. 

7. W terminie maksymalnie 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji koordynator ds. rekrutacji 
przyznaje punkty kandydatom oraz tworzy listę rankingową w oparciu o kryteria rekrutacji. 
O wynikach rekrutacji niezwłocznie informuje kandydatów drogą elektroniczną. 

8. Kandydaci będą kwalifikowani do udziału w projekcie zgodnie z listą rankingową powstałą 
w oparciu o kryteria rekrutacji.  
Lista rankingowa zostanie utworzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

9. Kryteriami rekrutacji do udziału w  projekcie są: 

a) średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów w WWSI zaokrąglana 
do 2 miejsc po przecinku 
Punkty przyznawane wg. skali: 

<3.00 – 5 pkt. 

3.00-3.49 – 10 pkt. 

3.50-3.99 – 15 pkt. 

4.00-4.49 – 20 pkt. 

4.50-5.00 – 25 pkt. 

b) płeć (kobieta) – 10 pkt. 

c) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 10 pkt. 

10. Studenci I semestru studiów II stopnia otrzymują 10 pkt. za średnią ocen. 

11. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów identycznej ilości punktów 
o pozycji na liście rankingowej decydować będzie wyższa średnia ocen kandydata. 

12. Pierwszeństwo przy kwalifikacji mają studenci, którzy nie brali wcześniej udziału 
w szkoleniu z projektu „Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej 
Wyższej Szkoły Informatyki”.  

13. W przypadku dużej ilość kandydatów zostaną utworzone listy rezerwowe. 

http://zpru.wwsi.edu.pl/
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§ III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 
regulaminie, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych. 

2. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje kierownik 
projektu. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08.01.2020 r. i obowiązuje przez cały okres 
realizacji projektu. 

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej: 
http://zpru.wwsi.edu.pl/. 

§ IV 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

1. Formularz zgłoszeniowy do projektu 

2. Deklaracja udziału w projekcie 

3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w ramach projektu 

http://zpru.wwsi.edu.pl/

