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Regulamin uczestnictwa w projekcie „Zwiększenie liczby absolwentów 
kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim” 

 
Definicje 

 
§ 1 

 
Na  potrzeby  niniejszego  regulaminu  oraz  regulaminów,  o  których  mowa  w  § 4 ust. 5, 6, 7, 
przyjmuje się następujące definicje: 
1) Projekt  –  projekt  „Zwiększenie  liczby  absolwentów  kierunku  matematyka  na  Uniwersytecie 

Zielonogórskim”  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego 
Funduszu  Społecznego,  Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IV  PO  KL  „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”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu 
dla  gospodarki  opartej  na  wiedzy”,  realizowany  na  Wydziale  Matematyki,  Informatyki 
i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego w okresie od 18.06.2012 r. do 31.12.2015 r.; 

2) kierunek  zamawiany  –  studia  stacjonarne  pierwszego  stopnia  na  Wydziale  Matematyki, 
Informatyki  i  Ekonometrii  na  kierunku matematyka  rozpoczynające  się  w  roku  akademickim 
2012/2013, a kończące w roku akademickim 2014/2015, na których realizowany jest Projekt; 

3) uczestnik Projektu – student, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie; 
4) program stypendialny – działanie w  ramach Projektu polegające na przyznawaniu  i wypłacaniu 

stypendiów uczestnikom Projektu; 
5) stypendium  –  stypendium  za  wyniki  w  nauce  przyznawane  w  ramach  Projektu  najlepszym 

uczestnikom Projektu; 
6) stypendysta – uczestnik Projektu, któremu jest przyznane i wypłacane stypendium; 
7) program wyrównawczy – działania mające na celu podniesienie kompetencji uczestnika Projektu 

niezbędnych do kontynuowania nauki na kierunku zamawianym; 
8) studenckie staże zawodowe –  trzymiesięczne płatne staże w  instytucjach  i przedsiębiorstwach, 

organizowane po VI semestrze studiów na kierunku zamawianym; 
9) pracodawca – podmiot przyjmujący uczestnika projektu na studencki staż zawodowy. 
 

Postanowienia Ogólne 
 

§ 2 
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie.  
2. Wnioskodawcą i realizatorem Projektu jest Uniwersytet Zielonogórski, zwany dalej Uczelnią. 
 

§ 3 
 
1. Celem  ogólnym  Projektu  jest  zwiększenie  do  końca  2015  roku  liczby  absolwentów  studiów 

pierwszego stopnia kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Informatyki i Ekonometrii. 
2. Projekt zakłada: 

1) promowanie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce w latach 2012‐2015 poprzez 
utworzenie i realizację programu stypendialnego; 
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2) podnoszenie  kompetencji  studentów  niezbędnych  do  kontynuowania  nauki  poprzez 
prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki; 

3) podniesienie atrakcyjności kształcenia studentów poprzez  ich uczestnictwo w dodatkowych 
wykładach prowadzonych przez zaproszonych profesorów z kraju  i zagranicy oraz zajęciach 
z rachunkowości  z  wykorzystaniem międzynarodowej  internetowej  platformy  edukacyjnej 
FASTER, rachunkowości komputerowej procesów biznesowych z wykorzystaniem programów 
RAKSSQL  i  SYMFONIA  PREMIUM  oraz  stworzenie  możliwości  zdobycia  certyfikatu  EBC*L 
(Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych); 

4) wzmocnienie  praktycznych  elementów  nauczania  poprzez  udział  studentów  w  stażach 
krajowych i zagranicznych. 

 
Zasady uczestnictwa w Projekcie 

 
§ 4 

 
1. Prawo do udziału w Projekcie mają studenci, którzy: 

1) rozpoczynają studia na kierunku zamawianym w roku akademickim 2012/2013; 
2) są nieaktywni zawodowo; 
3) nie byli i nie są studentami kierunku zamawianego matematyka na innej uczelni. 

2. Wszyscy  studenci  przystępujący  do  Projektu  zobowiązani  są  do  wypełnienia  i  złożenia 
następujących dokumentów, na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu: 
1) deklaracji uczestnictwa (Załącznik nr 1); 
2) arkusza danych osobowych (Załącznik nr 2); 
3) oświadczenia o byciu nieaktywnym zawodowo (Załącznik nr 3); 
4) zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4). 

3. Student spełniający wymagania, o których mowa w ust. 1, który złożył w Dziekanacie Wydziału 
Matematyki,  Informatyki  i  Ekonometrii  dokumenty,  o  których mowa w  ust. 2, w  terminie  do 
8 października 2012 r., zostaje uczestnikiem Projektu. 

4. Uczestnik Projektu ma możliwość uczestnictwa we wszystkich  formach wsparcia wymienionych 
w § 3 ust. 2. 

5. Tryb i zasady przyznawania oraz wypłacania stypendium, o którym mowa § 3 ust. 2 pkt 1 określa 
odrębny regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce. 

6. Zasady udziału w  zajęciach wyrównawczych, o  których mowa § 3 ust. 2 pkt 2, określa odrębny 
regulamin programu wyrównawczego i realizacji zajęć wyrównawczych.  

7. Zasady  udziału w  studenckich  stażach  zawodowych,  o  których mowa  § 3 ust. 2  pkt 4,  określa 
odrębny regulamin płatnych staży. 

8. Liczby  studentów,  którzy  mogą  być  objęci  formami  wsparcia  określonymi  w  § 3 ust. 2  są 
określone umową podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

9. Uczestnik  Projektu wykluczony  z  udziału w  Projekcie  traci  prawo  do wszelkich  form wsparcia 
określonych w § 3 ust 2. 

10. Nieuzyskanie wpisu na semestr studiów  lub skreślenie z  listy studentów skutkuje wykluczeniem 
z udziału w Projekcie.  

11. Uczestnik Projektu, który uzyskał urlop długoterminowy od  zajęć,  zostaje wykluczony  z udziału 
w Projekcie z dniem uzyskania urlopu.  

12. Zakwalifikowanie do Projektu oraz wykluczenie z Projektu w związku z okolicznościami, o których 
mowa  w  ust. 10, 11  oraz  § 6 ust. 2, 3  stwierdza  Dziekan  Wydziału  Matematyki,  Informatyki 
i Ekonometrii na wniosek kierownika Projektu. 
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Zasady monitoringu 
 

§ 5 
 
1. Zgodnie  z wymogami  Projektu wszyscy  uczestnicy  Projektu  podlegają  procesowi monitoringu 

i kontroli  mającemu  na  celu  ocenę  skuteczności  działań  podjętych  w  ramach  Projektu  oraz 
udoskonalenia oferowanych form wsparcia wymienionych w § 3 ust. 2. 

2. W  celu  przeprowadzenia  procesu monitoringu  i  oceny  uczestnicy  Projektu  są  zobowiązani  do 
udziału w badaniach ankietowych organizowanych przez Uczelnię w ramach Projektu. 

 
Obowiązki uczestnika Projektu 

 
§ 6 

 
1. Uczestnik  Projektu  ponosi  odpowiedzialność  za  treść  informacji  podanych  w dokumentach 

wymienionych w  § 4 ust. 2  oraz  innych  dokumentach  składanych w  związku  z  ubieganiem  się 
i otrzymywaniem  form wsparcia  określonych w  § 3 ust. 2,  a w  przypadku  podania  fałszywych 
danych  zostaje wykluczony z udziału w Projekcie  i podlega odpowiedzialności karnej. Uczestnik 
Projektu  jest  zobowiązany  zgłaszać  aktualizację  danych w  tych  dokumentach  bezzwłocznie  po 
wystąpieniu okoliczności powodujących zmianę tych danych. 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w Projekcie, na 
które zostanie zakwalifikowany, pod rygorem wykluczenia z udziału w Projekcie.  

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzania swojej obecności na zajęciach 
przewidzianych w  Projekcie,  na  które  został  zakwalifikowany. Nieobecność  na więcej  niż  20% 
łącznej  liczby  przewidzianych  w Projekcie  zajęć  zorganizowanych  w  semestrze  skutkuje 
wykluczeniem z udziału w Projekcie. 

4. Uczestnik  Projektu  zobowiązany  jest  do  wypełniania  i  składania  ankiet  oraz  przekazywania 
Uczelni  i  uprawnionym  instytucjom  kontrolującym  wszelkich  informacji  o swoim  udziale 
w Projekcie. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 7 

 
1. Studenci  przez  podpisanie  deklaracji  uczestnictwa  w  projekcie  akceptują  postanowienia 

niniejszego regulaminu i zobowiązują się do ich przestrzegania. 
2. Tekst regulaminu podany jest do wiadomości studentów przez ogłoszenie na wydziałowej tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://www.wmie.uz.zgora.pl/zamawiane. 
3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  oraz  regulaminami,  o  których mowa 

w § 4 ust. 5, 6, 7,  znajdują  zastosowanie  przepisy  obowiązujące  w  Uczelni,  w szczególności 
regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim. 
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Załącznik nr 1 
 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
 

 
Ja, niżej podpisany(a), ……………………………………….………………………………………...........................................,  

zam. .................................................................................................., nr PESEL: ....................................... 

wyrażam zgodę na uczestnictwo w Projekcie „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka 

na  Uniwersytecie  Zielonogórskim”  współfinansowanym  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IV  PO  KL 

„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”,  Poddziałanie  4.1.2  „Zwiększenie  liczby  absolwentów  kierunków  o  kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, realizowanym na Wydziale Matematyki,  Informatyki  i 

Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

  Oświadczam, że są mi znane warunki  i zasady udziału w Projekcie określone w Regulaminie 

uczestnictwa w Projekcie  

  Oświadczam  jednocześnie,  że  jestem  świadomy(a)  odpowiedzialności  karnej  w  przypadku 

podania nieprawdziwych danych. 

 
 

Zielona Góra, dn.  
 

    czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 
 

ARKUSZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

Lp.  Nazwa 

1  Tytuł projektu: „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie 
Zielonogórskim” 

2  Nr projektu:  

3  Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: PRIORYTET IV 

4  Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt: DZIAŁANIE 4.1 

5  Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt: PODDZIAŁANIE 4.1.2 

 
(wypełnia student) 
  Lp.  Nazwa   

1  Imię (imiona)   

2  Nazwisko   

3  Płeć  kobieta    mężczyzna   

4  PESEL   

ponadgimnazjalne     5  Wykształcenie 
pomaturalne1    wyższe   

Dane 
podstawowe 

6  Opieka nad dziećmi do lat 7 lub 
opieka nad osobą zależną2 

Tak     nie   

7  Ulica    

8  Nr domu   

9  Nr lokalu   

10  Miejscowość   

11  Obszar  miejski3    wiejski4   

Dane 
kontaktowe 

12  Kod pocztowy   

                                                 
1 Wykształcenie na poziomie powyżej szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym. 
2 Osoba zależna oznacza osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami 
rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym 
gospodarstwie domowym 
3 Gminy miejskie i miasta powyżej 25 tys. mieszkańców. 
4 Gminy wiejskie, gminy wiejsko‐miejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców. 
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13  Województwo   

14  Powiat   

15  Telefon stacjonarny5   

16  Telefon komórkowy5   

17  Adres poczty elektronicznej  
(e‐mail) 

 

Dane 
dodatkowe 

18  Osoba niepełnosprawna6  tak    nie   

 
 

 

Zielona Góra, dn.  
 

    czytelny podpis

 

                                                 
5 Należy wypełnić przynajmniej jedno z pól 15, 16. 
6 Student ma prawo nie udzielić tej informacji. 
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Załącznik nr 3 
 

 
OŚWIADCZENIE O BYCIU NIEAKTYWNYM ZAWODOWO 

 
 

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………….………………………………………............................................,  

zam. .................................................................................................., nr PESEL: ....................................... 
oświadczam, iż jestem osobą nieaktywną zawodowo w rozumieniu Słowniczka terminologicznego dla 
Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL: 
 
Osoba  nieaktywna  zawodowo  to  osoba  pozostającą  bez  zatrudnienia  (osoba w wieku  15‐64  lata 
niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która  jednocześnie nie zalicza 
się do kategorii bezrobotni. 
 
Uwaga: Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą (ale jej nie wyrejestrowała) funkcjonuje jako 
podmiot  gospodarczy  i w  związku  z  powyższym  nie może  być  traktowana  jako  osoba  nieaktywna 
zawodowo. 
 

Zielona Góra, dn.  
 

    czytelny podpis
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Załącznik nr 4 
 

W związku z przystąpieniem do projektu „Zwiększenie  liczby absolwentów kierunku matematyka na 
Uniwersytecie  Zielonogórskim”  realizowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
zwanego dalej Projektem, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych 
przez mnie w Arkuszu Danych Osobowych na potrzeby  realizacji Projektu oraz ewaluacji,  kontroli, 
monitoringu i sprawozdawczości Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem  moich  danych  osobowych  jest  Minister  Rozwoju  Regionalnego  pełniący 

funkcję  Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający  siedzibę 
przy ul. Wspólnej 2/4, 00‐926 Warszawa; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 , 4 i 5 
lub art. 27 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.); 

3) moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane wyłącznie w  celu  realizacji  projektu  „Zwiększenie 
liczby  absolwentów  kierunku  matematyka  na  Uniwersytecie  Zielonogórskim”,  ewaluacji, 
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (POKL); 

4) moje  dane  osobowe  zostały  powierzone  do  przetwarzania  Instytucji  Pośredniczącej  ‐ 
Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju,  ul.  Nowogrodzka  47a,  00‐695  Warszawa, 
beneficjentowi  realizującemu  projekt  ‐  Uniwersytet  Zielonogórski,  ul.  Licealna  9,  65‐417 
Zielona  Góra.  Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  udostępnione  firmom  i  instytucjom 
badawczym realizującym na zlecenie  Instytucji Zarządzającej POKL,  Instytucji Pośredniczącej 
lub  beneficjenta  badania  ewaluacyjne  w  ramach  POKL  oraz  specjalistycznym  firmom 
realizującym na zlecenie  Instytucji Zarządzającej POKL  lub  Instytucji Pośredniczącej kontrole 
w ramach POKL; 

5) podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
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