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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach",

na studiach drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,
na specjalności Migracje w aspekcie bezpieczeństwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, nr projektu POWR.03.05.00-00-Z047117

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie Rekrutacji pojęcia oznaczają:
l. Projekt - Projekt "Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy

w Katowicach", moduł l - dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-
gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów
w praktyczne umiejętności, w tym stworzenie nowej specjalności migracje w aspekcie
bezpieczeństwa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet m. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych.

2. Uczelnia - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
3. Uczestnik Projektu - student studiów drugiego stopnia kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,

zakwalifikowany do wsparcia po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z zapisami niniejszego
Regulaminu.

4. Komisja Rekrutacyjna - zespół ds. rekrutacji powołany przez kierownika projektu do weryfikacji
dokumentacji rekrutacyjnej, ustalenia listy rankingowej i zatwierdzenia listy osób
zakwalifikowanych oraz rezerwowej. W skład Zespołu wchodzą: Dziekan Wydziału
Humanistyczno-Społecznego WSZOP, pracownik WSZOP wyznaczony przez Dziekana,
koordynator projektu, wyznaczony pracownik wskazany przez koordynatora projektu, kierownik
Działu Promocji i Rekrutacji.

§2

Postanowienia ogólne

l. Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu określa zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, na specjalności Migracje w aspekcie bezpieczeństwa.

2. Projekt obejmuje zasięgiem całą Polskę.
3. W ramach Projektu realizowane są trzy edycje studiów drugiego stopnia na kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność Migracje w aspekcie bezpieczeństwa, tj.:
1) I edycja: październik 2018 r. - wrzesień 2020 r.
2) II edycja: październik 2019 r. - wrzesień 2021 r.
3) III edycja: październik 2020 r. - wrzesień 2022 r.

§3

Uczestnicy Projektu

1. Uczestnikiem Projektu może być student, o którym mowa w § 1 ust. 3, który złoży wymagane
dokumenty i zostanie zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie.

2. Złożenie określonych w ust. 3 dokumentów jest dobrowolne i w rezultacie stanowi zgodę
na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji i uczestnictwa w Projekcie "Zintegrowany
program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach" i jest niezbędne
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do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. a) i c) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Odmowa podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości wsparcia w ramach Projektu.

3. Wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Uczelni www.wszop.edu.pl
oraz w siedzibie WSZOP, Katowice, ul. Bankowa 8, pok. 19 i obejmują:
1) deklarację uczestnictwa w Projekcie,
2) oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3) wniosek do Dziekana o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,

specjalność Migracje w aspekcie bezpieczeństwa wraz z załącznikami.
4. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie w trzech edycjach co najmniej dwustu dziesięciu

(210) Uczestników Projektu, w tym sto dwadzieścia sześć (126) kobiet, spełniających warunek
podstawowy: status absolwenta studiów pierwszego stopnia.

5. Regulamin Rekrutacji zakłada punkty premiujące dla Uczestników Projektu:
l) praca w zawodzie niezgodnym z kierunkiem wykształcenia lub praca poniżej kwalifikacji -

10 pkt (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o rodzaju wykonywanej pracy
lub zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej wydanego przez PUP)

2) orzeczenie o niepełnosprawności (opinia lekarska) - 10 pkt.
3) ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia:

ocena z wyróżnieniem - 40 pkt.
bardzo dobry - 30 pkt.
dobry - 20 pkt.
dostateczny - 10 pkt.

6. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi: 60.

§4

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do Projektu na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest trzykrotnie:
1) od 14 maja do 15września2018r.
2) od14majado15września2019r.
3) od 14 maja do 15 września 2020 r.

2. Terminy składania dokumentów:
1) I edycja - do 15 lipca 2018 r. (pierwsza tura rekrutacji), do 15 września 2018 r. (druga tura

rekrutacj i),
2) IIedycja - do 15 lipca 2019 r. (pierwsza tura rekrutacji), do 15 września 2019 r. (druga tura

rekrutacj i),
3) IIIedycja - do 15 lipca 2020 r. (pierwsza tura rekrutacji), do 15 września 2020 r. (druga tura

rekrutacji).
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Uczelni, w Dziale Promocji i Rekrutacji, pokój

nr 19, ul. Bankowa 8, Katowice. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dotyczących
osób niepełnosprawnych, dokumenty mogą zostać przesłane pocztą lub kurierem.

4. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami bezstronności,jawności, przejrzystości, ze szczególnym
uwzględnieniem równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady równości płci.

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej kandydatów
o zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

6. O zakwalifikowaniu kandydata decydują kryteria formalne, tj.: spełnienie warunków udziału
w Projekcie, określonych § 3 ust. l, 4, oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletnych
i poprawnie wypełnionych dokumentów, wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 3), z uwzględnieniem
zapisu § 4 ust. 4.

7. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
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8. Dokumenty wymienione w § 3 ust. 3 pkt 1) i 2) Uczestnik Projektu składa w dniu rozpoczęcia
studiów.

9. O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Uczelni.
10.Po weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym Komisja Rekrutacyjna sporządza listę

rankingową osób zakwalifikowanych do Projektu, z wyodrębnieniem kobiet, mężczyzn, osób
niepełnosprawnych, oraz sporządza protokół z uzasadnieniem zakwalifikowania
lub nie poszczególnych kandydatów.

11.0soby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w Projekcie zostaną
uwzględnione na liście rezerwowej.

l2.W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu zakwalifikowanego do Projektu, na jego miejsce
zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

13.0 wynikach procesu rekrutacji Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani pisemnie (e-mailem)
lub telefonicznie w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu rekrutacji. Lista osób
zakwalifikowanych i rezerwowa zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Projektu,
z uwzględnieniem aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.

§5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 30 maja 2018 r.
2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie Rekrutacji rozstrzyga koordynator projektu.

REKT\{.

prof.~. inż. Bohdan Mochnacki

Załączniki do Regulaminu:
1) deklaracja uczestnictwa w Projekcie
2) oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3) wniosek do Dziekana o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,

specjalność Migracje w aspekcie bezpieczeństwa wraz z załącznikami
4) zaświadczenia od pracodawcy o rodzaju wykonywanej pracy.

Strona 3 z 3




