
 

Projekt „Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki 

zamawiane” prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. 

Tadeusza Kościuszki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach 

Działania 4.1.2 Priorytet IV POKL działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 

 

I. Uwagi ogólne 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt.: „Automatyka i 

Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane”. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet 

IV: „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, Podziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

3. Wnioskodawcą i realizatorem jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

w Krakowie, na podstawie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe 

i Nauka PO KL. 

§ 2 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, oznaczają: 

 Uczelnia / Beneficjent – Politechnika  Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

 Beneficjenci Ostateczni – studenci Politechniki Krakowskiej studiów stacjonarnych 

kierunku Automatyka i Robotyka lub Informatyka, którzy złożyli oświadczenie 
uczestnictwa w projekcie

 Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 Projekt – „Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane” 

 AiR – Automatyka i Robotyka 

 Inf – Informatyka 

 UE – Unia Europejska 

 EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

 PO KL 2007-2013 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

 Biuro Projektu – siedziba: Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny, al. Jana 

Pawła II 37, 31-864 Kraków p. 018. 

 Strony internetowe: 

o kierunek AiR: http://www.airzamawiany.mech.pk.edu.pl 

o kierunek Inf: http://www.infzamawiany.mech.pk.edu.pl   

§ 3 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 18 czerwca 2012 r. do 31 grudnia  2015 r. 

http://www.airzamawiany.mech.pk.edu.pl/
http://www.infzamawiany.mech.pk.edu.pl/
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2. Jednostką realizującą projekt jest Wydział Mechaniczny  Politechniki Krakowskiej 

im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. 

3. Projekt skierowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostaną 
przyjęci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek AiR lub kierunek Inf. 

§ 4 

1. Celem głównym projektu: „Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki 

zamawiane” jest zwiększenie o ponad 7% (do 220 osób razem na obu kierunkach) 

liczby studentek/ów i absolwentek/ów rozpoczynających studia w 2012/2013 roku, w 

porównaniu z rokiem bazowym. Ponad to celem jest również podniesienie zakresu i 

atrakcyjności oferty edukacyjnej uczelni poprzez dostosowanie programu zajęć do 

potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. 

2. Projekt zakłada realizację: 

 programu stypendialnego, 

 programu zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, 

 programu zajęć dodatkowych poszerzających wiedzę i podnoszących 

kwalifikacje absolwenta, 

 program płatnych staży studenckich, 

 program wyjazdów studyjnych/poglądowych. 

II. Zasady uczestnictwa w projekcie 

§ 5 

1. W projekcie mogą uczestniczyć studenci kierunku AiR oraz kierunku Inf 

podejmujący studia na pierwszym semestrze studiów stacjonarnych w ramach 

rekrutacji w roku akademickim 2012/2013. Warunkiem podstawowym przystąpienia 

do projektu jest spełnienie wymogów rekrutacji na kierunek AiR oraz na kierunek Inf 

obowiązujących na Politechnice Krakowskiej na rok akademicki 2012/2013. 

2. Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną projektu w miesiącu czerwcu 

2012 r. 

3. Zakłada się równouprawnienie ze względu na płeć, niepełnosprawność, religię, rasę i 

inne cechy prawnie chronione. 

4. Wszyscy studenci objęci projektem zobowiązani są do wypełnienia następujących 

dokumentów (załącznik 1 do regulaminu): 

 Oświadczenie uczestnika Projektu PO KL „Automatyka i Robotyka, 

Informatyka – kierunki zamawiane” 

 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach 

realizowanych w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki 

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 

5. Wypełnienie powyższych dokumentów jest równoznaczne z możliwością 
uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zawartych w § 4 pkt. 2 niniejszego 

regulaminu. 

6. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w 

zajęciach/zadaniach objętych projektem oraz do potwierdzania swojego udziału w 

zajęciach na liście obecności. 



 

Projekt „Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

7. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium współfinansowanego ze środków UE 

w ramach EFS dotyczące niniejszego Projektu określają odrębne przepisy. Uczestnicy 

projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią tych przepisów. 

III. Zasady monitoringu Uczestników projektu 

§ 6 

1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi 

monitoringu i kontroli mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w 

ramach Projektu oraz udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze 

dostosowanie jej do potrzeb przyszłych Uczestników. 

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Beneficjenci Ostateczni 

zobowiązani są do udziału w badaniach ankietowych organizowanych przez Uczelnię 

w ramach realizowanego projektu. 

3. Ankiety wypełniane będą przez Beneficjentów Ostatecznych anonimowo w 

momencie rozpoczęcia studiów, po każdym semestrze zajęć, po ukończeniu staży, 

praktyk, zajęć wyrównawczych oraz po zakończeniu studiów. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Każdy z uczestników przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie akceptuje 

warunki niniejszego regulaminu. 

2. Aktualna treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu. 

3. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
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Załącznik nr 1  

 
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKTACH 

REALIZOWANYCH W RAMACH 
 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

 

Dane osób objętych wsparciem, jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu 
z własnej inicjatywy 

 
DANE WSPÓLNE 

 

Lp. Nazwa 

1 Tytuł projektu: "Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane” 

2 Nr projektu: POKL.04.01.02-00-050/12 

3 Priorytet, w ramach, którego jest realizowany projekt: IV. Szkolnictwo Wyższe 

4 Działanie, w ramach, którego jest realizowany projekt: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału 

dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 
gospodarki opartej na wiedzy 

5 Poddziałanie, w ramach, którego jest realizowany projekt: 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów 

kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 

 

 

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTU, KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS 
Proszę wypełnić drukowanymi literami 

 

 Lp. Nazwa 

Dane uczestnika 

1 Imię (imiona): 

2 Nazwisko: 

3 Płeć:                           kobieta / mężczyzna* 

4 Wiek w chwili przystępowania do projektu: 

5 PESEL:             

6 Wykształcenie:            ponadgimnazjalne/pomaturalne/wyższe* 

7 Opieka nad dziećmi do lat 7lub opieka nad osobą zależną:            TAK/ NIE* 

Dane 

kontaktowe 

8 Ulica: 

9 Nr domu: 

10 Nr lokalu: 

11 Miejscowość: 

12 Obszar:                      wiejski/ miejski* 

13 Kod pocztowy: 

14 Województwo: 

15 Powiat: 

16 Telefon stacjonarny: 

17 Telefon komórkowy: 

18 Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

 

Dane dodatkowe 
(wypełnia 

pracownik biura 
projektu) 

19 
 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: osoba ucząca 
się lub kształcąca 

20 Rodzaj przyznanego wsparcia: studia I i (lub) II stopnia zamawiane 

21 Wykorzystanie we wsparciu technik e-learning/blended learning: Tak Nie 

22 Data rozpoczęcia udziału w projekcie:                         01.10.2012 

23 Data zakończenia udziału w projekcie:  

24 
 

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 
uczestnictwa:  

25 
 

Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia:  

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  

Oświadczenie uczestnika Projektu 

PO KL "Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane” 
 

 

 
Oświadczam, że: 

 
- zapoznałem/łam się z zasadami udziału w PO KL "Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki 

zamawiane" i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim 

 
- zgodnie z wymogami jestem uprawniony/na do uczestnictwa w Projekcie 

 
- zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

   Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa 

 
 

 
 

 
 

Kraków, 01.10.2012 

miejscowość, data 

___________________________ 

czytelny podpis Studenta 
 

 
 

 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 
 

  
W związku z przystąpieniem do Projektu "Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane" 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych. 
 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna 2/4, 00-926 
Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 
"Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane", ewaluacji, monitoringu i 

sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia 
wsparcia, realizacji projektu "Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane", ewaluacji, 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 
 

 
 

Kraków, 01.10.2012 

miejscowość, data 

___________________________ 

czytelny podpis uczestnika projektu 
 


