
 

 
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „KOMPETENCJE, WIEDZA, INNOWACJE - ZINTEGROWANY 

PROGRAM ROZWOJU WSEI W LUBLINIE - ETAP II” STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT I i II STOPNIA W 

TRYBIE STACJONARNYM I NIESTACJONARNYM 

ORAZ EKONOMIA I i II STOPNIA W TRYBIE STACJONARNYM I NIESTACJONARNYM  

 

§ 1 

Informacje o Projekcie 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady rekrutacji do 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. Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie 

wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz 

wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa 

wyższego. 

3. Projekt obejmuje działania skierowane do Studenta: 

 dostosowanie i realizację programów kształcenia na kierunku Ekonomia I i II do 

potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, 

ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności;  

 dostosowanie i realizację programów kształcenia na kierunku Transport I i II do 

potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, 

ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności;  

 wysokiej jakości programy stażowe dla studentów WSEI; 

 Akademię kompetencji Studentów; 

4. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy  

ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

§2 

Zasady rekrutacji uczestników – Studentów 

 

1. Rekrutacja kandydatów będzie prowadzona zgodnie z zasadami rekrutacji na studia 

obowiązującymi w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dokumentem 

regulującym proces rekrutacji jest Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie Nr 15/2018/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia 

rekrutacji na studia wyższe do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie  na rok 

akademicki 2019/2020.  

2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji jest uczelnią niepubliczną, w związku z tym procedura 

rekrutacji kandydatów opiera się wyłącznie na spełnieniu warunków formalnych. W związku 

z tym wszyscy kandydaci mają równe szanse w podjęciu kształcenia na I i II stopniu. 

3. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego powołana zostanie Komisja 

Rekrutacyjna, w składzie przewodniczący  oraz dwóch członków. 

4. Komisja rekrutacyjna odpowiedzialna jest za prawidłowy przebieg postępowania 

rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym Regulaminem przy uwzględnieniu zasad równości szans 

i niedyskryminacji.  

5. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z rekrutacji zawierający listę podstawową 

uczestników zakwalifikowanych osób oraz listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby 

zakwalifikowanej do udziału w projekcie , możliwe będzie zakwalifikowane osoby następnej 

w kolejności. 

6. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o ogólnodostępny Regulamin zawierający kryteria 

rekrutacyjne (formalne uczelniane i projektowe). Zgłoszenie - wypełniona ankieta 

rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty potwierdzające 

posiadania odpowiedniego wykształcenia, świadectwo maturalne itp. 

a) Kryteria formalne uczelniane oraz Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych, formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami, 

orzeczenie lub inny dokumentami, o którym mowa w przepisach o stopniu 

niepełnosprawności) 

7. Uczelnia nie zamierza wprowadzać limitów na studia. Nie zachodzą w związku z tym żadne 

przesłanki zagrażające nie zachowaniu równości szans oraz dyskryminowaniu kogokolwiek z 

uwagi na niepełnosprawność.  

8. Kandydaci zgłaszający chęć udziału w Projekcie, składają kompletne dokumenty, opatrzone 

czytelnym podpisem, złożone w języku polskim. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na 

stronie internetowej Uczelni oraz w Biurze Obsługi Studenta. W skład dokumentów 

wchodzą:  

a) Ankieta rekrutacyjna – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 



 

 
 

b) Oświadczenie Uczestnika Projektu – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

c) Deklaracja przystąpienia do udziału w Projekcie – załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

9. Dokumenty o których mowa w pkt.  niniejszego Regulaminu Uczestnicy składają : 

a) Osobiście w Biurze Projektu, I piętro, pokój 107 lub w Dziekanacie : 

Transportu – Wydział Transportu i Informatyki 

Ekonomii – Wydział Administracji i Bezpieczeństwa wewnętrznego, Ekonomii, Finansów i 

rachunkowości, Logistyki i Zarządzania 

       Siedziba Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin. 

b) Poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu. 

10. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w 

projekcie decydować będzie spełnienie w/w kryteriów oraz liczba zdobytych dodatkowych 

punktów, które zostaną przyznane  za : 

a) niepełnosprawność (+1pkt) 

b) obszar wiejski (+1pkt) 

11. Student staje się Uczestnikiem projektu  w chwili podpisania Deklaracji Uczestnictwa w 

projekcie wraz z Oświadczeniem uczestnika Projektu stanowiące załączniki do niniejszego 

Regulaminu. 

12. Złożone przez Kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 

§3 

Rekrutacja w programie stażowym 

 

1. W celu przeprowadzona postępowania rekrutacyjnego powołana zostanie Komisja 

Rekrutacyjna której skład będzie uwzględniał zarówno kobiety, jak i mężczyzn. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie będzie : 

a) złożenie w biurze projektu kompletu dokumentów, które będą dostępne na stronie  

internetowej Uczelni  

         - wypełniona ankieta rekrutacyjna 

               - zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO,  

b) zaliczony semestr i rok poprzedzający przystąpienie do programu stażowego 

c) Studenci kierunków Transport I i II stopnia i Ekonomia I i II stopnia, którym do 

zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry. Planowany nabór: 

 Transport I stopnia 30% Studentów-Uczestników; 

 Transport II stopnia 30% Studentów-Uczestników; 

 Ekonomia I stopnia 30% Studentów-Uczestników; 

 Ekonomia II stopnia 30% Studentów-Uczestników. 

 



 

 
 

3. Studenci będą rekrutowani wg kryteriów:  

 studenci kierunków objętych programem stażowym, niezatrudnieni;  

 płeć (z uwzględnieniem proporcji wśród studiujących na poszczególnych kierunkach)  

 średnia ocen  

 niepełnosprawność  

 mieszkańcy obszarów wiejskich  

 pobierający stypendia socjalne  

 kolejność zgłoszeń. 

4. Wymiar stażu wyniesie 120 h zadań stażowych dla każdego Studenta odbywanych w ciągu 

jednego miesiąca i nie będzie obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych 

wykonywanych w tygodniu. 

5. Programy stażowe w projekcie uwzględniają zalecenia zawarte w Zaleceniu Rady z dnia 10 

marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01). 

6. Stanowisko w miejscu odbywania stażu będzie ściśle powiązane z kierunkiem studiów i 

potrzebami uczestników. 

7. Zostaną zawarte umowy stażowe w formie pisemnej określające program stażu, cele 

edukacyjne, warunki pracy, wysokość stypendium, prawa i obowiązki stron wynikające z 

mającego zastosowania prawa UE i prawa krajowego oraz okres trwania stażu. 

8. Studenci w ramach programu stażowego będą mieli zapewnione: stypendium stażowe, 

zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i utrzymania w przypadku odbywania stażu poza 

miejscem zamieszkania (w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania), 

koszty ubezpieczenia, koszty badań lekarskich (jeżeli są wymagane). 

9. Szczegółowe zasady odbywania staży regulowane będą przez umowę dotyczącą ich 

realizacji. 

 

§4 

Prawa i obowiązki Studenta – osoby zakwalifikowanej do projektu 

 

1. Student ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w działaniach wynikających z realizacji 

programu opracowanego w ramach Projektu. 

2. Student ma obowiązek regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach wynikających  

z programu studiów i zajęciach projektowych (min. 80% obecności), tj.: na zajęciach 

dydaktycznych. 

3. Student ma obowiązek terminowego przystępowania do egzaminów i zaliczeń w sesji 

zimowej i letniej. 



 

 
 

4. Student ma obowiązek przystępowania do testów, egzaminów, zaliczeń, wypełniania 

kwestionariuszy i ankiet związanych z realizacją Projektu. 

5. Student ma obowiązek wypełniania i podpisywania dokumentacji sporządzonej w ramach 

Projektu. 

6. Student ma obowiązek brania udziału w badaniach monitorujących i ewaluacyjnych 

prowadzonych przez Uczelnię oraz instytucje posiadające do tego uprawnienia. 

7. Student ma obowiązek w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej 20% 

poszczególnych zajęć lub rezygnacji z udziału w Projekcie zwrotu kosztów udziału w 

Projekcie w pełnej wysokości czesnego za okres studiowania ustalonego dla danego kierunku 

studiów.  

8. W związku z tym, że cały tok studiów kierunków Transport i Ekonomia I i II stopnia objęte są 

finansowaniem z Projektu, Student nie może powtarzać semestru / roku akademickiego. 

9. W przypadku niezaliczenia semestru / roku akademickiego Student może przejść na tok 

komercyjny, po wcześniejszym uregulowaniu zobowiązań wobec Uczelni i nie może 

korzystać z uprawnień wynikających z Projektu. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczelni 

 

1. Zapewnienia studentowi kształcenia na poziomie studiów I i II stopnia odbywanych w trybie 

stacjonarnym i niestacjonarnym zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania oraz 

innymi przepisami prawa dotyczącymi szkolnictwa wyższego.  

2. Przeprowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich posiadających 

odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne oraz  zawodowe. 

3. Umożliwienie realizacji staży u pracodawców posiadających odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Regulamin uczestnictwa w   projekcie wchodzi  w  życie  z  chwilą  podpisania  przez 

Kanclerza WSEI i Kierownika Projektu. 

3. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian   

w  Regulaminie  w sytuacji  zmiany  wytycznych,  warunków  realizacji  Projektu  lub  

dokumentów programowych. 

4. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmiany wniosku o dofinansowanie. 

5. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie www.wsei.lublin.pl. 

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


 

 
 

6. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania realizacji Projektu. 

7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


