
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W AKADEMII KOMPETENCJI STUDENTÓW – WARSZTATACH 
REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „KOMPETENCJE, WIEDZA, INNOWACJE- 

ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU WSEI W LUBLINIE – ETAP II 
 

§ 1 
Informacje o Projekcie 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady rekrutacji w warsztatach 
Akademia Kompetencji Studentów realizowanych w ramach projektu „Kompetencje, 
Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - Etap II” (oś 
priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe 
programy szkół wyższych). Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-
00-Z229/18 z dn. 24-05-2019 r. 

2. Warsztaty realizowane będą w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 
3. Celem warsztatów jest: 

a) nabycie przez studentów umiejętności związanych z pracą nad projektami 
realizowanymi przez zespoły w warunkach pracy rozproszonej (Networking Project 
Management) z wykorzystaniem narzędzi ICT, umożliwiającą współdzieloną pracę 
zdalną, w Internecie, jak i w Intranecie dot.  Warsztatu Zarządzanie projektem w sieci 

b) zdobycie aktualnej wiedzy w zakresie stosownych przepisów prawnych, uzyskanie 
umiejętności odnośnie gromadzenia/przechowywania/zarządzania danymi RODO w 
przedsiębiorstwie/instytucji dot. Warsztatu RODO 

c) Zdobycie aktualnej wiedzy z tematyki jednego z najpoważniejszych zagrożeń dla 
rozwoju e-administracji publicznej i e-gospodarki jakim są kwestie związane z 
bezpieczeństwem danych cyfrowych dot. Warsztatu Cyberbezpieczeństwo 

4. Osobą do kontaktów w sprawie uczestnictwa w warsztatach jest Pan Karol Białota tel. 
081 749 32 49.  

5. Biuro Projektu w ramach którego realizowane są warsztaty mieści się w siedzibie Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin. 

6. Każda osoba biorąca udział w warsztatach zobowiązana jest zapoznać się  
z treścią niniejszego Regulaminu i może rozpocząć udział w Warsztatach po uprzedniej 
pisemnej akceptacji wszystkich jego postanowień oraz zakwalifikowaniu się. 
 

§ 2 
Uczestnicy warsztatów: 

 

1. Projekt zakłada udział min. 320 studentów WSEI (200 kobiet i 120 mężczyzn), w tym: 
a) Zarządzanie projektem w sieci - 6 grup *15 os (90 os) 
b) RODO – 12 grup*15 os (180 os) 
c) Cyberbezpieczeństwo – 5 grup *10 os (50os) 

2. Student może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie. 
3. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i dostarczenie 

formularza zgłoszeniowego, deklaracji i oświadczenia uczestnika projektu.  



 

 
 

 
§3 

Zasady rekrutacji uczestników – Studentów 
 

1. Nabór na warsztaty jest otwarty i potrwa nie później niż do dnia pierwszych warsztatów. 
2. Z katalogu 3 warsztatów student może wziąć udział tylko w jednym. 
3. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza 

zgłoszeniowego – zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu  
4. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej  

www.wsei.lublin.pl w zakładce Projekty rozwojowe 
5. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć: 

a) osobiście w Biurze Projektu –Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,                     
ul. Projektowa 4 , pok. 107 

b) poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu 
6. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne 

opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego uczestnika. 
7. Student staje się Uczestnikiem warsztatów (projektu) w chwili podpisania Deklaracji 

Uczestnictwa w projekcie wraz z Oświadczeniem uczestnika Projektu stanowiące załączniki 
do niniejszego Regulaminu.  

8. Złożone przez Kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
 

§4 
Prawa i obowiązki Studenta – osoby zakwalifikowanej  

 

1. Student ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w warsztatach. 
2. Student ma obowiązek przystąpienia do Bilansu kompetencji na wejściu i wyjściu,  

wypełniania kwestionariuszy i ankiet związanych z realizacją Warsztatów (Projektu). 
3. Student ma obowiązek wypełniania i podpisywania dokumentacji sporządzonej w ramach 

Projektu. 
4. Student ma obowiązek brania udziału w badaniach monitorujących i ewaluacyjnych 

prowadzonych przez Uczelnię oraz instytucje posiadające do tego uprawnienia. 
5. Student ma obowiązek w przypadku nieobecności na warsztatach (jedynie w uzasadnionych 

przypadkach spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami) usprawiedliwić ją 
wyłącznie w formie pisemnej tj. zwolnienie lekarskie lub inne zaświadczenie z właściwego 
urzędu.  

6. Student ma obowiązek potwierdzić swoją obecność na zajęciach własnoręcznym podpisem 
na liście obecności. 

 
§ 5 

Prawa i obowiązki Uczelni 
 

1. Zapewnienia studentowi bezpłatny udział w warsztatach.  
2. Zapewnienia studentowi praktyczny charakter warsztatów - zajęcia z pracodawcami. 

http://www.wsei.lublin.pl/


 

 
 

3. Zapewnia możliwość udziału w warsztatach bez względu na płeć oraz niepełnosprawność. 
Osoby niepełnosprawne biorące udział w warsztatach mogą liczyć na wsparcie 
Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych pok. 06 (poziom -1). Sale szkoleniowe 
zostaną tak dobrane, aby nie występowały żadne bariery architektoniczne lub funkcjonalne 
dla osób niepełnosprawnych. Budynek dostosowany jest do osób niepełnosprawnych. 

4. Zapewnienia studentowi materiały dydaktyczne z Warsztatów i bezpłatny dostęp do kursu w 
formie e-learningu. 

5. Zapewnienia studentowi Bilans kompetencji na wejściu i wyjściu.  
6. Zapewnienia studentowi Paszport do kariery zawodowej tj. dokument potwierdzający 

uzyskanie kompetencji z zakresu jednego z warsztatów. 
7. Zapewnia studentowi wpis do suplementu potwierdzający udział w warsztatach. 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin uczestnictwa w warsztatach wchodzi  w  życie  z  chwilą  podpisania  przez 
Kanclerza WSEI i Kierownika Projektu. 

2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian   
w  Regulaminie  w sytuacji  zmiany  wytycznych,  warunków  realizacji  Projektu  lub  
dokumentów programowych. 

3. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmiany wniosku o dofinansowanie. 
4. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie www.wsei.lublin.pl. 
5. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników przez cały okres realizacji warsztatów w 

ramach Akademii Kompetencji Studentów. 
6. Ogólny  nadzór  nad  realizacją  Projektu,  a  także  rozstrzyganie  spraw,  które  nie 

uregulowane są niniejszym Regulaminem, należą do Kierownika Projektu. 
 
Lista załączników do Regulaminu: 
Załącznik Nr 1 - Ankieta rekrutacyjna. 
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych. 
Załącznik Nr 3 - Deklaracja przystąpienia do udziału w Projekcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………. …………………………………………………………. 

Kierownik Projektu Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i  
  Innowacji w Lublinie 
 01.12.2020 01.12.2020   
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