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Regulamin uczestnictwa w zadaniu 1 projektu pt.:
„Uczelnia Zintegrowana na Przyszłość”
I. Postanowienia Ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zadaniu 1 pn. „Uruchomienie i prowadzenie nowych
kierunków studiów” projektu pt.: „Uczelnia Zintegrowana na Przyszłość".
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet III "Szkolnictwo Wyższe
dla gospodarki i rozwoju ”, Działanie 3.5. "Kompleksowe Programy Szkół Wyższych”.
3. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Politechnika Poznańska.
§2
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, oznaczają:
 Uczelnia – Politechnika Poznańska (PP);
 Beneficjenci - studenci zrekrutowani na nowe kierunki studiów stacjonarnych:
 Budownictwo zrównoważone na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
 Architektura wnętrz na Wydziale Architektury,
 Teleinformatyka na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji,
 Technologia Chemiczna na Wydziale Technologii Chemicznej;
 Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 Projekt – „Uczelnia Zintegrowana na Przyszłość (UZP)”;
 Biuro Projektu – siedziba: Politechnika Poznańska, Dział Spraw Naukowych, Pl. M. Skłodowskiej-Curie
5, 60-965 Poznań pok. 408, tel. 61 6655875, 61 6653520, uzp@put.poznan.pl;
 Strona internetowa projektu: uzp.put.poznan.pl.
§3
1. Projekt jest realizowany w okresie 2.01.2018 - 31.12.2021.
2. Jednostką realizującą projekt jest Politechnika Poznańska.
3. Beneficjentami zadania 1 projektu są studenci PP studiów stacjonarnych kierunków wymienionych w § 2
ust. 1, którzy wypełnili i złożyli dokumenty wymienione w § 5 ust. 1 lit. a-b.
§4
1. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w dynamicznie

zmieniającym się otoczeniu gospodarczo-społecznym poprzez wdrożenie zintegrowanego
programu rozwoju uczelni opartego na realizacji modułów związanych m.in. z uruchomieniem
kształcenia na nowych kierunkach studiów, w tym w języku angielskim.

2. W ramach projektu przewiduje się uruchomienie w roku akademickim 2018/2019 nowych kierunków
studiów:
 Budownictwo zrównoważone na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska (studia stacjonarne
I stopnia prowadzone w języku angielskim),
 Technologia Chemiczna na Wydziale Technologii Chemicznej (studia stacjonarne I stopnia prowadzone
w języku angielskim),
 Architektura wnętrz na Wydziale Architektury (studia stacjonarne I stopnia),
 Teleinformatyka na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji (studia stacjonarne II stopnia).
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II. Zasady uczestnictwa w projekcie w czasie jego trwania
§5
Wszyscy studenci przystępujący do Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia następujących
dokumentów:
a. deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z kwestionariuszem osobowym,
b. oświadczenia uczestnika projektu zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 7 do umowy
o dofinansowanie.
Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w formach
wsparcia związanych z podjęciem studiów na jednym z kierunków wymienionych w § 4 ust. 2 niniejszego
regulaminu.
Liczby studentów/ek objętych formami wsparcia zawartymi w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu
są określone umową o dofinansowanie podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Beneficjenci są zobowiązani do potwierdzania swojego udziału we wszystkich zajęciach na listach
obecności.

III. Zasady monitoringu Uczestników projektu po uzyskaniu statusu absolwenta
na danym poziomie kształcenia na PP
§6
1. Zgodnie z wymogami Projektu, wszyscy Beneficjenci podlegają procesowi monitoringu i kontroli, którego
celem jest ocena skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz doskonalenie oferowanych form
wsparcia wymienionych w §4, punkcie 2 niniejszego regulaminu. Proces monitoringu obejmuje okres
12 miesięcy po uzyskaniu statusu absolwenta danego stopnia kształcenia.
2. W celu zapewnienia skuteczności procesu monitoringu każda zmiana danych kontaktowych w/w okresie
musi być zgłaszana do Biura projektu drogą mailową na adres: uzp@put.poznan.pl.
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IV. Postanowienia końcowe
§7
Beneficjenci przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie akceptują warunki niniejszego
regulaminu.
Aktualna treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu i na stronie internetowej:
http://uzp.put.poznan.pl/nowe-kierunki-studiow/.
W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa powszechnego oraz wewnętrzne regulacje Uczelni.
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