REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Akademickie Biuro Karier - Twoja szansa na sukces”

Rozdział I
Informacje ogólne o projekcie
§1
1. Projekt „Akademickie Biuro Karier - Twoja szansa na sukces” realizowany jest przez
Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na podstawie umowy o dofinansowanie
nr POWR.03.01.00-00-B052/17 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą
w Warszawie.
2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 listopada 2017 r. do 30 września 2020 r.
3. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 210 studentów i studentek
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej poprzez świadczenie wysokiej jakości usług
przez Akademickie Biuro Karier do 30.09.2020 r. Świadczenie wysokiej jakości usług nastąpi
poprzez poprawę i poszerzenie zakresu usług oferowanych przez Akademickie Biuro Karier
WSKSiM – kompleksowy program obejmujący podniesienie kompetencji kadr ABK, rozwój
narzędzi z obszaru poradnictwa zawodowego i działań służących skutecznemu wejściu
studenta na rynek pracy. Cel Projektu jest zgodny z celem szczegółowym POWER
„Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.
Rozdział II
Formy wsparcia dla uczestników projektu
§2
1. Udział w projekcie obejmuje następujące formy wsparcia dla uczestnika :
a) przeprowadzenie bilansu kompetencji oraz przedstawienie możliwych ścieżek rozwoju
kariery (2 spotkania z doradcą zawodowym, średnio 2h na spotkanie),
b) udział w indywidualnych spotkaniach doradczych (w zależności od potrzeb, łącznie
średnio 4h na osobę),
c) poradnictwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej (średnio 4h na
osobę).
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Rozdział III
Kryteria formalne uczestnictwa w projekcie
§3
1. Uczestnikiem projektu „Akademickie Biuro Karier - Twoja szansa na sukces” może zostać
osoba, która:
a) w momencie podpisywania deklaracji uczestnictwa jest studentem Wyższej Szkoły
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
b) wyraża wolę uczestnictwa w projekcie,
c) zapoznała się i akceptuje regulamin uczestnictwa w projekcie,
d) złożyła kompletnie wypełnioną deklarację uczestnictwa,
e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu,
f) złożyła stosowne oświadczenia i dokumenty konieczne do realizacji projektu.
Rozdział IV
Zasady rekrutacji i kwalifikacji do projektu
§4
1. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria
uczestnictwa w projekcie zawarte w rozdziale III.
2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu. Rekrutacja
prowadzona jest z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. W okresie realizacji projektu zaplanowano udział łącznie 210 studentów (110 kobiet, 100
mężczyzn) kształcących się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
4. Proces rekrutacji podzielony został na dwa etapy:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Karier WSKSiM,
b) weryfikacja złożonego formularza i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do projektu.
5. Uczestnicy rekrutowani będę według kolejności nadesłania prawidłowo wypełnionych
formularzy zgłoszeniowych (w przypadku błędnie/niekompletnie wypełnionych formularzy,
studenci będą zobowiązani do uzupełnienia danych w terminie 7 dni od przekazania
wiadomości o konieczności skorygowania formularza), przy czym pierwszeństwo mają
studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia.
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Rozdział V
Ewaluacja projektu
§5
1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet – formularzy oceniających skuteczność,
efektywność i użyteczność oraz poziom zadowolenia z uzyskanej formy wsparcia.
2. Uczestnik w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekaże
beneficjentowi dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat
udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
3. Uczestnik w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępni
Beneficjentowi dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§6
1. Zapisy regulaminu mogą zostać zmienione na wniosek menedżera projektu, w
szczególności ze względu na zmiany podstaw prawnych realizacji projektu.
2. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu tj. od 01.11.2017 do 30.09.2012 r.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy Prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz
przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zatwierdził
Menedżer projektu:
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