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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier  

Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, nr projektu POWR.03.01.00-00-B002/15 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem 

Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (Regulamin Rekrutacji) określa 

zasady rekrutacji studentów do Projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną 

Pracy w Katowicach (WSZOP). 

2. Projekt Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania 

Ochroną Pracy w Katowicach (Projekt) skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów 

I lub II stopnia we WSZOP, zainteresowanych rozwojem postaw przedsiębiorczych, możliwością 

skorzystania z indywidualnych usług doradcy zawodowego i rozpoczęciem aktywności 

zawodowej. 

3. Projekt obejmuje zasięgiem całą Polskę. 

4. W ramach Projektu realizowane są trzy edycje wsparcia, tj.: 

1) I edycja: wrzesień 2016 – sierpień 2017 

2) II edycja: wrzesień 2017 – sierpień 2018 

3) III edycja: sierpień 2018 – luty 2019. 

§ 2  

Definicje 

Użyte w Regulaminie Rekrutacji pojęcia oznaczają: 

1. Projekt – Projekt „Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły 

Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Instytucja Wdrażająca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47 a,  

00-695 Warszawa. 

3. Beneficjent – WSZOP/Uczelnia. 

4. Uczestnik Projektu – student ostatniego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I lub II 

stopnia we WSZOP, zakwalifikowany do wsparcia. 

5. Zespół – zespół ds. rekrutacji powołany do weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej, ustalenia listy 

rankingowej i zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych oraz rezerwowej. W skład Zespołu 

wchodzą: koordynator projektu, doradca zawodowy, doradca ds. przedsiębiorczości, asystent 

koordynatora. 

§ 3  

Uczestnicy Projektu 

1. Uczestnikiem Projektu może być student, o którym mowa w § 1 ust. 2, który złoży wymagane 

dokumenty i zostanie zakwalifikowany przez Zespół do udziału w Projekcie. 

2. Wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Uczelni www.wszop.edu.pl 

oraz w siedzibie WSZOP, Katowice, ul. Bankowa 8, pok. 13 i obejmują: 

1) deklarację uczestnictwa w Projekcie 

2) oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

3) formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. 

http://www.wszop.edu.pl/
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3. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie czterystu pięćdziesięciu (450) Uczestników 

Projektu, w tym dwieście czterdzieści trzy (243) kobiety, spełniających poniższe warunki 

podstawowe: 

1) status studenta ostatniego roku studiów I lub II stopnia we WSZOP – 10 pkt. 

2) brak zaległości finansowych wobec Beneficjenta – 10 pkt. 

4. Regulamin Rekrutacji zakłada punkty premiujące dla osób spełniających poniższe warunki: 

1) działalność pozauczelniana (koła naukowe, udział w konferencjach, itp.) – 10 pkt. 

2) średnia ocen powyżej 4,0 – 5 pkt. 

3) niepełnosprawność – 10 pkt. 

4) płeć żeńska – 5 pkt. 

5) student studiów stacjonarnych – 20 pkt. 

5. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi: 70. 

§ 4  

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest trzykrotnie: 

1) od 20 września do 31 października 2016 r. 

2) od 01 września do 31 października 2017 r. 

3) od 01 września do 31 października 2018 r. 

2. Dla pierwszej i drugiej edycji dopuszcza się rekrutację dodatkową: 

1) 02 stycznia – 28 lutego 2017 r. 

2) 02 stycznia – 28 lutego 2018 r. 

3. Terminy składania dokumentów: 

1) I edycja – do 31 października 2016 r. 

2) II edycja – do 31 października 2017 r. 

3) III edycja – do 31 października 2018 r. 

4. Wymagane dokumenty należy: 

1) złożyć w Biurze Projektu, Katowice, ul. Bankowa 8, pok. 13 lub 

2) przesłać ich podpisane skany drogą mailową na adres abk@wszop.edu.pl, a oryginały 

dostarczyć do Biura Projektu w ciągu pięciu dni roboczych, nie później niż do dnia 

zakończenia rekrutacji lub 

3) przesłać pocztą na adres: Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną 

Pracy w Katowicach, ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice. 

5. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami bezstronności, jawności, przejrzystości, ze szczególnym 

uwzględnieniem równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady równości płci.  

6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej kandydatów 

o zakwalifikowaniu do Projektu decyduje rozmowa z Zespołem, uwzględniająca motywację 

kandydata. 

7. O zakwalifikowaniu kandydata decydują kryteria formalne, tj.: spełnienie warunków udziału 

w Projekcie, określonych § 3 ust. 3, 4, §  4 w ust. 6 oraz złożenie w wyznaczonym terminie 

kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów. 

8. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji Zespół wyznacza kandydatowi termin ich 

uzupełnienia, jednak nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji.  

9. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. 

10. O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Beneficjenta. 

11. Po weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym Zespół sporządza listę rankingową osób 

zakwalifikowanych do Projektu. 

12. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w Projekcie zostaną 

uwzględnione na liście rezerwowej. 
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13. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu zakwalifikowanego do Projektu, na jego miejsce 

zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. 

14. O wynikach procesu rekrutacji Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani pisemnie (e-mailem) 

lub telefonicznie w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu rekrutacji. 

§ 5  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r. 

2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie Rekrutacji rozstrzyga Koordynator Projektu. 

 

 

REKTOR 

 
dr Elżbieta Krawczyk-Neifar 

 


