
 

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Zintegrowany Program Collegium Mazovia” 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, warunki rekrutacji oraz uczestnictwa 

w projekcie „Zintegrowany program Collegium Mazovia” nr POWR.03.05.00-00-Z048/17, nr umowy 

POWR.03.05.00-00-Z048/17-00 

2. Projekt realizowany jest przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą z siedzibą w Siedlcach 

(08-110), ul. Sokołowska 161, tel. (25) 633-30-32, fax. (25) 633-20-51. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, III Osi priorytetowej 

szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Projektu 

pozostaje w gestii Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2018 r. do 30.09.2021 r. 

 

§ 2. 

Słownik pojęć 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1. POWR – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; 

2. Projekt – projekt pod nazwą „Zintegrowany program Collegium Mazovia” nr POWR.03.05.00-00-

Z048/17, nr umowy POWR.03.05.00-00-Z048/17-00, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, III Osi priorytetowej szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

3. Uczelnia – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach, (08-110) Siedlce, 

ul. Sokołowska 161; tel. (25) 633-30-32, fax. (25) 633-20-51, e-mail: info@mazovia.edu.pl 

4. Koordynator projektu – osoba koordynująca działania przewidziane w Projekcie oraz 

odpowiedzialna za ich realizację; 

5. Biuro Projektu – Biuro mieszczące się w budynku Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 

Wyższej, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, pokój nr A1-025, tel. 25 633 30 32 wew.41, fax: 25 

633 20 51, e-mail: info@mazovia.edu.pl 

6. Strona Projektu – www.mazovia.edu.pl; 

7. Pracownik dydaktyczny – osoba zatrudniona w Uczelni, na podstawie umowy o pracę lub na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, na jednym ze stanowisk naukowo-dydaktycznych, 



 

dydaktycznych bądź naukowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.); 

8. Kadra dydaktyczna – pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w Collegium Mazovia Innowacyjnej 

Szkole Wyższej;  

9. Potencjalny Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie; 

10. Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba ostatecznie zakwalifikowana do wzięcia udziału 

w Projekcie, która podpisała deklarację udziału w projekcie (UP). 

 

§ 3. 

Założenia i cele Projektu 

 

1. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji 319 studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 

Wyższej (w tym min. 62,6% K - 198 osób), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy 

i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry dydaktycznych: 

12 os. (8 K), zarządczych i administracyjnych: 13 os. (8 K) – pracowników uczelni poprzez realizację 

kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, 

wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry oraz 

dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i 

regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności i ich wdrożenie. 

2. Cel zostanie zrealizowany w okresie: od 1 maja 2018 do 30 września 2021 roku.  

3. Wskaźniki realizacji projektu: 

1) 249 studentów (w tym min 156 K) uzyska nowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje 

informatyczne/komunikacyjne/przedsiębiorczości, 

2) 12 osób z kadry dydaktycznej rozwinie kompetencje dydaktyczne, w tym prezentacyjne, TIK i e-

learningu, 

3) 13 osób z kadry zarządczej i administracyjnej rozwinie kompetencje w zakresie zarządzania, 

księgowości, programów biurowych, języka obcego, internacjonalizacji i blended learningu, 

4) 319 studentów podniesie kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS. 

 

§ 4. 

Grupa docelowa 

1. Grupę docelową Projektu stanowią osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym. 

2.  Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie: 

1) 137 studentów  w ramach modułu I – Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do 

potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na 

wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności, 

2) 249 studentów w ramach modułu II –  Bilans kompetencji, szkolenia dla studentów, dodatkowe 

zadania praktyczne dla studentów w formie projektowej, wizyty studyjne krajowe i zagraniczna 

dla studentów budownictwa, płatne staże dla studentów pielęgniarstwa, 



 

3) 12 pracowników naukowo-dydaktycznych Collegium Mazovia poprzez udział w działaniach 

podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni, 

4) 13 pracowników Collegium Mazovia z kadry zarządczej i administracyjnej rozwinie kompetencje 

w zakresie zarządzania, księgowości, programów biurowych, języka obcego, 

internacjonalizacji i blended learningu. 

3. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci studenci z następujących kierunków: 

1) Budownictwo 

2) Ekonomia 

3) Finanse i Rachunkowość 

4) Pielęgniarstwo 

4. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz w oparciu o obowiązujące uregulowania 

prawne, jak również dokumenty programowe Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu mogą być osoby 

należące do grupy docelowej które: 

1) z własnej inicjatywy wyraziły chęć udziału w Projekcie; 

2) zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w Projekcie; 

3) podpisały deklarację udziału w Projekcie;  

4) podpisały umowę na korzystanie ze wsparcia przewidzianego w Projekcie. 

 

§ 5. 

Kryteria rekrutacyjne dla studentów 

1. Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie studenci spełniający łącznie obligatoryjne kryteria formalne 

i premiujące kryteria rekrutacyjne (weryfikowane na podstawie kompletności formularza 

zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami).  

2. Obligatoryjne kryteria formalne:  

1) spełnienie kryteriów grupy docelowej, określonych w § 4 ust. 1, ust. 2 pkt.1) lub 2); 

2) niezaleganie z opłacaniem czesnego na rzecz Uczelni; 

3) przedłożenie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 

rekrutacyjnego zawierającego dane wskazane w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia 

i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Premiujące kryteria rekrutacyjne: 

1) Pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne. Osoby które wraz z dokumentami rekrutacyjnymi 

złożą kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - 3 punkty podczas rekrutacji. 

2) średnia ocen pow. 3,5 -  1 punkt podczas rekrutacji, 

3)  pobieranie stypendium socjalnego -  2 punkt podczas rekrutacji, 

4. Za wybór Uczestników Projektu odpowiada komisja rekrutacyjna w skład której wchodzi:  

1) specjalista ds. promocji i rekrutacji,  

2) koordynator projektu,  



 

3) przedstawiciel danego wydziału.  

5. Uwzględniając wszystkie kryteria i na podstawie indywidualnej rozmowy z kandydatem komisja 

kwalifikacyjna dokona weryfikacji i ustali listę podstawową (83 UP dla każdej edycji) oraz rezerwową 

– 10 osób (osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane według listy rankingowej (ilość punktów) 

w przypadku rezygnacji UP z listy podstawowej (o przyjęciu decyduje komisja). 

6. O wynikach rekrutacji UP zostaną powiadomieni przez wykładowców. W przypadku problemów 

z rekrutacją przewiduje się: 

1) Brak chętnych: 

a)  intensywniejszą akcję promocyjną, 

b) organizowanie dodatkowych spotkań informacyjnych, 

c) zaangażowanie do rekrutacji wykładowców, koła naukowe, samorząd studencki itp., 

d) rozszerzenie (za zgodą IOK wsparcia na dodatkowe kierunki). 

2) Zainteresowanie wyższe od oczekiwanego: 

a) zwiększenie liczebności grup, 

b) tworzenie (za zgodą IOK) dodatkowych grup. 

 

§ 6. 

Kryteria rekrutacyjne dla pracowników dydaktycznych 

 

1 Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie pracownicy administracyjni i dydaktyczni spełniający formalne 

kryteria rekrutacyjne.  

2 Formalne kryteria rekrutacyjne (weryfikowane na podstawie kompletności formularza zgłoszeniowego 

wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami): 

1) spełnienie kryteriów grupy docelowej, określonych w § 4 ust. 1, ust. 2 pkt (3 lub (4; 

2) przedłożenie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego zawierającego dane wskazane w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia 

i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

3 W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje kolejność 

zgłoszeń (data i godzina złożenia formularza zgłoszeniowego potwierdzona przez pracownika Biura 

Projektu). 

4 Rekrutacja kadry prowadzona będzie jednorazowo w ramach 1 edycji (25 osób).Proces rekrutacji 

obejmie: 

1) Akcja promocyjno - rekrutacyjna (informacje w gablotach, plakaty, spotkania informacyjne, 

informacje na stronie www) wyłonienie grupy osób chętnych spełniających definicję UP 

(kryteria podstawowe). 

2) Na podstawie indywidualnych rozmów i testu plasującego z j. obcego/ICT zostanie wybranych 

25 UP. 



 

3) Na wypadek rezygnacji UP powstanie lista rezerwowa (10 os.). Osoby z tej listy będą 

kwalifikowane na podstawie kolejności zgłoszeń w miarę rezygnacji UP z listy podstawowej. 

5.  W razie problemów z rekrutacją zintensyfikowane będą działania promocyjne (dodatkowe spotkania 

informacyjne, włączenie władz wydziałów itp).  

6. W razie wystąpienia wyższego niż zakładane zainteresowania udziałem w projekcie możliwe będzie 

zwiększenie liczebności grup. 

7. Rekrutacja zgodna z zasadą równości szans min. 61% UP to kobiety. 

8. Za wybór Uczestników Projektu odpowiada komisja rekrutacyjna w skład której wchodzi:  

1) specjalista ds. promocji i rekrutacji,  

2) koordynator projektu,  

3) przedstawiciel danego wydziału. 

9. Komisja w trakcie indywidualnej rozmowy z kandydatem zweryfikuje kryteria i zadecyduje o przyjęciu 

UP. 

10. Kryteria formalne: 

1) złożenie prawidłowo wypełnionych dok. Rekrutacyjnych. 

11. Kryteria dodatkowe: 

1) płeć – kobieta 3 punkty podczas rekrutacji, 

2) praca na szczególnie obleganym wydziale  3 punkty podczas rekrutacji, 

3) osoba niepełnosprawna -  4 punkty podczas rekrutacji. 

§ 7. 

Kryterium dostępu dla osób niepełnosprawnych 

 

1. W Projekcie będą mogły brać udział osoby z niepełnosprawnościami, po spełnieniu warunków 

określonych w ust. 2 i ust. 3. 

2. Student z niepełnosprawnościami, spełniający warunki grupy docelowej, może brać udział w Projekcie 

pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii i uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy 

o braku przeciwskazań do studiowania.  

3. Pracownik dydaktyczny z niepełnosprawnościami, spełniający warunki grupy docelowej, może brać 

udział w Projekcie, pod warunkiem uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku 

przeciwwskazań do pracy. 

§ 8 

Ogólne zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do Projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia” będzie prowadzona w sposób 

bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich potencjalnych 

Uczestników/Uczestniczek Projektu, z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn, równego 

dostępu mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich oraz osób niepełnosprawnych. 

2. W procesie rekrutacji przestrzegana będzie polityka równych szans. 

3. Zapewnione zostanie: 



 

1) prowadzenie rekrutacji w pomieszczeniach i w budynkach dostępnych dla ON, 

2) umożliwione zostanie zgłaszanie uczestnictwa przez telefon/e-mail (np. dla osób z dysfunkcją 

wzroku/ruchu), 

3) inne usprawnienia i elastyczność w stosunku do indywidualnych potrzeb i ograniczeń ON: 

a) zakłada się równe wsparcie dla K i M, uwzględniając ich indywidualne potrzeby 

(prowadzenie wywiadów podczas rekrutacji). 

b) zakłada się możliwość dostosowania rekrutacji do potrzeb ON w zależności od rodzaju 

niepełnosprawności (m.in. pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych, 

kontakt indywidualny w przypadku utrudnienia w dojeździe). 

4. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z niniejszym Regulaminem i harmonogramem. 

5. Informacje o rekrutacji w ramach Projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia” każdorazowo 

upowszechniane będą poprzez:  

1) zamieszczenie informacji na stronie Projektu www.mazovia.edu.pl wraz z dokumentami 

rekrutacyjnymi;  

2) rozesłanie informacji studentom pocztą elektroniczną; 

3) Informacje dostępne będą także w Biurze Projektu. 

6. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach: 

− I etap – w roku akademickim 2018/2019; 

− II etap – w roku akademickim 2019/2020; 

− III etap – w roku akademickim 2021/2022. 

7. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem zamieszczenia na stronie internetowej Projektu 

www.mazovia.edu.pl ogłoszenia o rozpoczęciu naboru potencjalnych Uczestników/ Uczestniczek 

Projektu. 

8. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, do czasu naboru zakładanej w Projekcie liczby 

Uczestników/Uczestniczek. 

9. Uczelnia zamieści na stronie internetowej Projektu www.mazovia.edu.pl informacje o terminie 

zakończenia rekrutacji. 

10. Podstawą rekrutacji będzie terminowe złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) wraz z  oświadczeniem (Załącznik nr 2) i zaświadczeniami, w 

następujących formach: 

− osobiście w Biurze Projektu osobie, która będzie odpowiedzialna za zebranie dokumentów 

rekrutacyjnych, od poniedziałku do soboty w godzinach: 9.00-15.00, w niedzielę w Dziale Spraw 

Studenckich w godzinach: 9.00-15.00. Decyduje data i godzina wpływu; 

− wysłanie pocztą tradycyjną na adres Uczelni z dopiskiem: Działanie 3.5 „Zintegrowany Program 

Collegium Mazovia” Decyduje data i godzina wpływu. 

11. Warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania UP. Przyjęte kryteria 

kwalifikacji uwzględniają możliwości psychofizyczne UP oraz charakterystykę grupy docelowej. 

1) Weryfikacja kwalifikowalności UP nastąpi na podstawie dokumentów: 

a) dyplom/ważna legitymacja studencka, 



 

b) zaświadczenie o zatrudnieniu w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej, 

c) dokument tożsamości, 

d) orzeczenie o niepełnosprawności. 

12. W przypadku wątpliwości co do kwalifikowalności Potencjalnego Uczestnika/Uczestniczki Projektu, 

Koordynator Projektu może poprosić o dodatkowe dokumenty.  

13. Potencjalny Uczestnik projektu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych 

w dokumentach rekrutacyjnych. 

14. Złożone przez potencjalnych Uczestników projektu dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

15. Podpisanie formularza zgłoszeniowego stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego 

Regulaminu. 

16. O zakwalifikowaniu studenta do uczestnictwa w Projekcie „Zintegrowany Program Collegium 

Mazovia” decydować będzie jego miejsce na liście rankingowej, ustalone zgodnie z § 5 i § 7 ust. 1 i 

ust. 2 Regulaminu, odpowiednio w rekrutacji prowadzonej w roku akademickim 2018/2019; 

2019/2020; 2020/2021. 

17. O zakwalifikowaniu pracownika administracyjnego lub dydaktycznego do uczestnictwa w Projekcie 

„Zintegrowany Program Collegium Mazovia” decydować będzie jego miejsce na liście rankingowej, 

ustalone zgodnie z § 6 i § 7 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu, w roku akademickim 2018/2019. 

18. Potencjalni Uczestnicy/Uczestniczki Projektu spełniający kryteria rekrutacyjne, a niezakwalifikowani 

do udziału w Projekcie z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, zostaną wpisani na listę rezerwową. 

Objęcie wsparciem osoby z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku rezygnacji 

Uczestnika/Uczestniczki z uczestnictwa w Projektu lub rozwiązania z nim umowy. 

19. Decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie podejmie Komisja 

Rekrutacyjna. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca. 

20. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie zostaną przesłane 

drogą e-mailową na adres Potencjalnego Uczestnika/Uczestniczki Projektu wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

21. W wyjątkowych sytuacjach informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału 

w Projekcie zostaną przekazane telefonicznie lub przesłane pocztą na adres Potencjalnego 

Uczestnika/Uczestniczki Projektu wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

22. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie jest zobowiązana do kompletnego i poprawnego 

wypełnienia i podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu) i przekazania jej pracownikowi Biura Projektu w terminie 14 dni od otrzymania 

informacji, nie później jednak niż pierwszego dnia wsparcia. Formalności można dokonać w Biurze 

Projektu. 

23. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość 

danych zawartych w Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

24. Osoby zakwalifikowane, które nie mogą wziąć udziału w Projekcie mają obowiązek, w ciągu 5 dni 

kalendarzowych od daty informacji o zakwalifikowaniu, pisemnego poinformowania Koordynatora 

Projektu o rezygnacji (dopuszcza się przesłanie skanu na adres e-mail: info@mazovia.edu.pl. W 



 

przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w Projekcie na etapie rekrutacji, jej miejsce 

może zająć kolejna osoba będąca na liście rankingowej, która wyrazi zgodę na uczestnictwo 

w Projekcie.  

25. Złożone przez osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

26. W przypadku konieczności wynikających z warunków organizacyjnych, Koordynator Projektu 

dopuszcza zorganizowanie spotkania informacyjnego z osobami zakwalifikowanymi do udziału 

w Projekcie. 

§ 9. 

Formy wsparcia w ramach Projektu 

 

W Projekcie przewidziano następujące formy wsparcia: 

1. Studenci kierunku budownictwo: 

a) bilans kompetencji  - zbudowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej , 

b) certyfikowane praktyczne szkolenia: 

- Inżynieria projektowania CAD 2D i 3D – 40h 

            - Systemy geoinformatyczne w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych – 40h 

c) warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm z sektora nowoczesnych usług, 

d) zagraniczny wyjazd studyjny, 

e) realizacja programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie 

krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności. 

2. Studenci kierunku ekonomia: 

a) bilans kompetencji  - zbudowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, 

b) certyfikowane praktyczne szkolenia: 

- Systemy prezentacji informacji w biznesie – 25h 

- Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin – 25h 

- Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima – 25h 

c) warsztatach prowadzone przez przedstawicieli firm z sektora nowoczesnych usług, polegające 

m.in. na rozwijaniu kompetencji językowych, związanych z analitycznym myśleniem, 

d) wizyty studyjne w firmach z sektora nowoczesnych usług, 

e) realizacja programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na 

poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne 

umiejętności. 

3. Studenci kierunku finanse i rachunkowość: 

a) bilans kompetencji  - zbudowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, 

b) certyfikowane praktyczne szkolenia: 

- Techniki sprzedaży – 25 h 

- Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin – 25 h 

- Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima 25 h 



 

c) warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm z sektora nowoczesnych usług, polegających m.in. 

na rozwijaniu kompetencji językowych, związanych z analitycznym myśleniem, 

d) wizyty studyjne w firmach z sektora nowoczesnych usług,  

e) realizacja programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na 

poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne 

umiejętności. 

4. Studenci kierunku pielęgniarstwo: 

a) bilans kompetencji  - zbudowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, 

b) certyfikowane praktyczne szkolenia: 

- Opiekun osób starszych – kompetencje informatyczne – 25h 

- Język angielski dla opiekunów osób starszych – 40h 

  - Własny biznes – 30h 

c) warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm z sektora nowoczesnych usług, polegających 

m.in. na rozwijaniu kompetencji językowych, związanych z analitycznym myśleniem, 

d) wizyty studyjne w firmach z sektora nowoczesnych usług,  

e) płatne miesięczne staże, 

f) realizacja programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na 

poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne 

umiejętności. 

5. Kadra dydaktyczna: 

a) Szkolenie Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 30h, 

b) Szkolenie Technologie Informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej 30h, 

c) Szkolenie z prowadzenia zajęć metodą e-learning  30h, 

d) Szkolenie grupowe dla kadry - Metodologia przygotowania kontentu merytorycznego do 

e-learningu - 10 h, 

e) szkolenie indywidualne dla kadry - Metodologia przygotowania kontentu merytorycznego 

do e-learningu 5h. 

6. Kadra administracyjna: 

a) Szkolenie Prowadzenie spraw rachunkowo księgowych 40h, 

b) Szkolenie Programy biurowe w administracji 40h, 

c) Szkolenie J. angielski dla pracowników biurowych 30h. 

7. Kadra zarządzająca: 

a) Szkolenie PRINCE2 Foundation  40h, 

b) Szkolenie Internacjonalizacja uczelni  20h, 

c) Szkolenie Zarządzanie procesem blended learning  10h. 

 

 

 



 

§ 10. 

Stypendia za odbycie praktyk ponadprogramowych 

1. Praktyki ponadprogramowe, które nie są objęte programem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, 

będą związane z profilem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo i będą spełniały Europejskie Ramy 

Jakości Praktyk i Staży. 

2. Praktyki ponadprogramowe będą realizowane w  różnych placówkach medycznych na terenie Polski. 

3. Informacje zawierające program, harmonogram, miejsce odbywania praktyk ponadprogramowych 

będą zamieszczane na stronie Projektu, przed ich rozpoczęciem. 

4. Praktyki ponadprogramowe trwają jeden miesiąc. Za odbycie praktyki ponadprogramowej student 

otrzyma stypendium w wysokości 2200 zł brutto. 

5. Ze stypendiów za odbycie praktyk ponadprogramowych będzie mogło łącznie skorzystać 105 

studentów/studentek na roku I, II i III studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, 

będących Uczestnikami Projektu, przy czym w poszczególnych latach studiów stypendium może zostać 

przyznane: 

− w roku akademickim 2018/2019 – 35 studentom; 

− w roku akademickim 2019/2020 – 35 studentom; 

− w roku akademickim 2020/2021 – 35 studentom. 

6. Szczegółowe zasady i warunki odbywania praktyk obowiązkowych określa Regulamin praktyk 

ponadprogramowych. 

§ 11. 

Zwrot kosztów dojazdu i pobytu 

1. O zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów pobytu (obejmujący nocleg i wyżywienie) mogą ubiegać 

się studenci, będący Uczestnikami Projektu, odbywający wyjazdy studyjne realizowane poza miejscem 

zamieszkania. 

2 Przez zwrot kosztów dojazdu należy rozumieć zwrot kosztów za jeden dojazd z miejsca zamieszkania 

studenta do miejsca odbywania wyjazdu studyjnego i jeden powrót z miejsca odbywania wyjazdu 

studyjnego do miejsca zamieszkania studenta. Zwrot kosztów dojazdu przyznawany jest studentowi 

w wysokości nie wyższej niż 120 zł. 

3 Przez zwrot kosztów pobytu należy rozumieć zwrotu kosztów pobytu na wyjeździe studyjnym 

obejmujący koszt noclegu i koszy wyżywienia. Zwrot kosztów noclegów przyznawany jest studentowi 

w wysokości nie wyższej niż 120 zł (brutto) za jedną dobę. Zwrot kosztów wyżywienia przyznawany jest 

studentowi w wysokości nie wyższej 30 zł (brutto) za jeden dzień. 

§ 12. 

Zasady uczestnictwa w Projekcie 

1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek: 

1) przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego; 

2) złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; 



 

3) informować Biuro Projektu o wszelkich zmianach związanych z danymi personalnymi oraz 

o zaistnieniu okoliczności powodujących utratę statusu osoby spełniającej kryteria grupy 

docelowej, określone w § 4 niniejszego Regulaminu; 

4) uczestniczyć regularnie i punktualnie w formach wsparcia, które zostały przewidziane w Projekcie 

i wymienione w Regulaminie, a tam gdzie jest to konieczne potwierdzić ten fakt własnym 

podpisem (np. na liście obecności); 

5) informować Biuro Projektu o braku możliwości wzięcia udziału w zajęciach (w tym braku 

możliwości skorzystania z noclegu), co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym 

terminem zajęć; 

6) przestrzegać ustalonego planu zajęć; 

7) wypełniać ankiety monitorujące w trakcie trwania Projektu. 

2. Uczestnik Projektu będący studentem, oprócz obowiązków wymienionych w ust. 4, ma obowiązek: 

1) każdorazowo potwierdzać skorzystanie z noclegu własnoręcznym podpisem na stosownej liście 

(dotyczy osób korzystających z noclegu, wyżywienia); 

2) potwierdzać korzystanie z przerw kawowych, wyżywienia podczas wyjazdów studyjnych (jeżeli 

dotyczy); 

3) składać oświadczenia o poniesionych kosztach dojazdu oraz kosztach pobytu (jeżeli dotyczy); 

4) przystąpić w wyznaczonych terminach do zaliczeń i egzaminów ujętych w planie studiów, w tym do 

egzaminu dyplomowego;  

5) sumiennie i starannie wykonywać zadania wynikające z programu kształcenia; 

6) przestrzegać regulaminów i procedur obowiązujących podczas kształcenia w Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach, w tym Regulaminu Studiów w  Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach oraz Regulaminu Praktyk Zawodowych w Collegium 

Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej; 

7) przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących w placówkach kształcenia praktycznego, 

w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych; 

8) przekazać dane dotyczące statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu 

lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, w terminie do 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie; 

9) brać udział w monitorowaniu losów absolwentów losów objętych wsparciem; 

10)  udostępnić dane o zatrudnieniu na terenie Polski na podstawie umowy o pracę w okresie do 6 

miesięcy od momentu zakończenia udziału w projekcie 

3. Przed rozpoczęciem zajęć jak i w ich trakcie Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/zobowiązana 

jest do wypełnienia i podpisania dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie. 

4. Harmonogramy, program oraz informacje o miejscu odbywania się zajęć będą przekazywane 

Uczestnikom/Uczestniczkom poprzez stronę internetową Projektu www.mazovia,edu.pl oraz ich adresy 

e-mail. 



 

5. W przypadku gdy zajęcia w ramach Projektu nie będą zrealizowane w wyznaczonym terminie, 

z przyczyn niezależnych od Uczelni: 

1) informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu, 

2) Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani/poinformowane o tym fakcie 

niezwłocznie e-mailem i/lub telefonicznie (zgodnie z danymi Uczestnika/Uczestniczki zawartymi 

w formularzu zgłoszeniowym).  

6. Jeżeli student będący Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu zostanie skreślony z listy studentów w jego 

miejsce powołuje się pierwszą osobę z listy rezerwowej z danego roku studiów, która wyrazi zgodę na 

uczestnictwo w Projekcie.  

7. Student, któremu udzielono urlopu długoterminowego jest  Uczestnikiem Projektu bez prawa do 

korzystania z form wsparcia przewidzianych w projekcie. Z pierwszym dniem powrotu z urlopu 

dziekańskiego student nabywa prawa do korzystania z form wsparcia.  

8. W przypadku ustania zatrudnienia w Uczelni pracownika dydaktyczny będącego Uczestnikiem Projektu, 

w jego miejsce powołuje się pierwszą osobę z listy rezerwowej, która wyrazi zgodę na uczestnictwo 

w Projekcie.  

9. Po zakończeniu Projektu każdemu Uczestnikowi/Uczestniczce zostanie wydanie zaświadczenie o udziale 

w Projekcie. 

§ 13. 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Rezygnacja z udziału 

w Projekcie wymaga formy pisemnej. 

2. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie 

mogły być znane Uczestnikowi w momencie przystąpienia do Projektu. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn nieuzasadnionych Uczelnia może wystąpić do 

Uczestnika o zwrot całości lub części kosztów związanych ze wsparciem. 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy poszczególnych form wsparcia 

w przypadku naruszenia przez Uczestnika projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego, udowodnionego aktu kradzieży, obecności na zajęciach w stanie nietrzeźwym.  

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do udziału 

w Projekcie, z przyczyn o których mowa w ust. 3 i 4, jego miejsce może zająć kolejna osoba będąca na 

liście rankingowej, która wyrazi zgodę na uczestnictwo w Projekcie.  

§ 14. 

Zakończenie udziału w Projekcie 

1 Uczestnik Projektu, będący studentem kończy udział w Projekcie w momencie zakończenia całej ścieżki 

uczestnictwa w projekcie i zrealizuje wszystkie zadania i obowiązki wynikające z założeń Projektu. 

2 Uczestnik Projektu, będący pracownikiem dydaktycznym kończy udział w Projekcie w momencie 

zakończenia szkolenia/szkoleń, do którego/których został zakwalifikowany.  



 

§ 15. 

Postanowienia końcowe 

1. Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku 

Uczestników/Uczestniczek Projektu do celów promocyjnych (zdjęcia) pod warunkiem, że 

materiały zdjęciowe zostały wykonane w trakcie zajęć realizowanych w ramach Projektu. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo wniesienia zmian lub wprowadzenia dodatkowych postanowień 

w Regulaminie na każdym etapie realizacji Projektu. 

3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Koordynatora Projektu 

działającego z upoważnienia i w porozumieniu z Rektorem Collegium Mazovia Innowacyjnej 

Szkoły Wyższej. 

4. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane przez Koordynatora Projektu 

w porozumieniu z Rektorem Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 

5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie Projektu 

www.mazovia.edu.pl. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 września 2018 r. 

 

 


