Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”,
Działanie 3.1. „Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym”

REGULAMIN
udziału w projekcie „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”
nr umowy o dofinansowanie POWR. 03.01.00-00-KN01/18-00
§1 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie lub w załącznikach do niniejszego Regulaminu pojęcia oznaczają:
Projekt – projekt pt. „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”, nr umowy o dofinansowanie
POWR. 03.01.00-00-KN01/18-00.
Realizator Projektu – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31–007 Kraków, NIP 675-000-2236, REGON 000001270.
Kandydat – osoba spełniający/a warunki umożliwiające podjęcie studiów I lub II stopnia na kierunku filologia
polska nauczycielska na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, należąca do grupy
docelowej Projektu.
Uczestnik Projektu – student/ka na kierunku filologia polska nauczycielska studia I lub II stopnia na Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału
w Projekcie w wyniku rekrutacji, a następnie został/a wpisany/a na studia I lub II stopnia w wyznaczonym
terminie.
Biuro Projektu – Biuro Projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”, Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Kanonicza 6/2, 31-002 Kraków
Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), tj.: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba
fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Przetwarzanie Danych Osobowych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj.: operacja lub zestaw
operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.
§2 Postanowienia ogólne
1. Celem głównym Projektu jest utworzenie i realizacja nowych programów kształcenia nauczycieli na
kierunku filologia polska nauczycielska.
2. Projekt jest realizowany w okresie od 25.02.2019 do 30.11.2023 w trzech naborach w ramach cyklu
kształcenia realizowanego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Studentów i ich udziału w Projekcie.
4. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
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§3 Rekrutacja/zasady uczestnictwa w projekcie

1. Wsparciem w ramach projektu objęte będą następujące roczniki studentów/tek, które będą realizować
nowy program kształcenia na kierunku filologia polska nauczycielska: I stopień studiów (licencjat) w roku
akademickim 2019/20, 2020/21, 2021/22 - II st. studiów (SUM) w roku akademickim 2019/20 i 2020/21,
II st. studiów (SUM) w roku akademickim 2020/2021 i 2021/22, II st. studiów (SUM) w roku akademickim
2021/2022 i 2022/23.
2. Rekrutacja będzie prowadzona w terminach: czerwiec 2019 - październik 2019, czerwiec 2020 –
październik 2020, czerwiec 2021 - październik 2021.
3. Rekrutacja będzie odbywać się zgodnie z uchwałą Rady Wydziału nr 24/V/2018/2019.
4. Uczestnik Projektu składa w Biurze Projektu deklarację udziału w projekcie wraz z oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu po zakończeniu rekrutacji na
studia i dokonaniu wpisu na studia.
§4 Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu
1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: działania obligatoryjne (obowiązkowe) oraz działania
dodatkowe.
2. Działania obligatoryjne (obowiązkowe), w których uczestnik projektu bierze udział, a które nie są objęte
programem studiów (obecność wymagana na każdych zajęciach) to:
a. tutoring psychologiczno-pedagogiczny i dydaktyczny (studia licencjackie – 14 h dla studenta, SUM –
13 h dla studenta) – spotkania z tutorem wspierające rozwój studenta w toku studiów;
b. szkolenie z zakresu oceniania kształtującego mające na celu poznanie nowoczesnego podejścia do
nauczania, w tym oceniania (8h);
c. szkolenie z użytkowania tablicy interaktywnej mające na celu podniesienia kompetencji w zakresie
TIK (6h);
d. kurs udzielania pierwszej pomocy (6h);
e. studenckie projekty edukacyjne (każdy z uczestników projektu musi wziąć udział w przynajmniej
jednym projekcie studenckim w toku studiów);
f. uczestnictwo w omówieniu praktyki ciągłej po jej odbyciu.
3.
Działania dodatkowe, w których Uczestnik Projektu bierze udział, a które nie są objęte programem
studiów to:
a. warsztaty ekspertów z zakresu edukacji muzealnej, teatralnej, filmowej, antydyskryminacyjnej itp. –
tematyka do wyboru przez studenta/studentkę (obowiązuje uczestnictwo w min. 60 %
proponowanych zajęć w toku studiów);
b. seminaria z ekspertami zagranicznymi - tematyka do wyboru przez studenta/studentkę (obowiązuje
uczestnictwo w min. 60 % proponowanych zajęć w toku studiów);
c. seminaria i warsztaty z ekspertami z polskich instytucji naukowych - tematyka do wyboru przez
studenta/studentkę (obowiązuje uczestnictwo w min. 60 % proponowanych zajęć w toku studiów);
d. warsztaty mistrzowskie z nauczycielami - tematyka do wyboru przez studenta/studentkę
(obowiązuje uczestnictwo w min. 60 % proponowanych zajęć w toku studiów);
e. opcje i warsztaty psychologiczno-pedagogiczne (do wyboru przez studenta przynajmniej 30 h w toku
studiów - dla studentów SUM).
4.
Plan zajęć dotyczący zajęć dodatkowych, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt. a-e będzie publikowany
dla każdego roku akademickiego odrębnie.
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5. Wizyty studyjne, w których Uczestnik Projektu może wziąć udział, przystępując do dodatkowej rekrutacji:
a. nieobowiązkowe wyjazdowe wizyty studyjne, odpowiadające na potrzeby różnych środowisk
edukacyjnych, m.in. w szkołach sanatoryjnych i w szkołach polonijnych;
b. nieobowiązkowe uczestnictwo w zajęciach w zagranicznych ośrodkach kształcenia nauczycieli,
połączone z obserwacją zajęć szkolnych, pozwalające na poszerzenie kompetencji nauczycielskich.
§5 Obowiązki i prawa Uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu ma obowiązek:
a. uczestnictwa w zajęciach zawartych w programie kształcenia dla kierunku filologia polska
nauczycielska, studia stacjonarne I i II stopnia, na zasadach określonych w sylabusach poszczególnych
kursów oraz planie studiów;
b. uczestnictwa w działaniach obligatoryjnych wymienionych w § 4 ust. 2 oraz potwierdzenia obecności
poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności;
c. uczestnictwa w działaniach dodatkowych wymienionych w § 4 ust. 3 w wymiarze co najmniej 60% dla
każdego bloku tematycznego w toku studiów oraz potwierdzenia obecności poprzez złożenie
własnoręcznego podpisu na liście obecności;
d. realizacji przynajmniej jednego projektu studenckiego w małej grupie pod opieką nauczyciela
akademickiego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. e.
2. Uczestnik Projektu ma obowiązek uzyskania absolutorium zgodnego z programem kształcenia i planem
studiów na kierunku filologia polska nauczycielska studia stacjonarne I i II stopnia oraz obrony pracy
dyplomowej zgodnej z tematem wybranego przez siebie seminarium dyplomowego w terminie nie
późniejszym niż do 30.09.2023 roku.
3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wykonania zobowiązań nakładanych na niego w związku
z realizacją określonej formy wsparcia, w szczególności dotyczy to wymogu:
a. wypełniania listy obecności, ankiet, udzielania wszelkich informacji, w jaki sposób formy wsparcia
przyczyniły się do poszerzenia jej/jego kompetencji;
b. przestrzegania dyscypliny czasowej realizowanych form wsparcia;
c. dbania o mienie w salach, w których będą prowadzone formy wsparcia.
4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Realizatora Projektu o zmianie jego
Danych Osobowych zawartych w dokumentach projektowych, w tym adresu zamieszkania oraz adresu
do doręczeń na terenie Polski (w przypadku braku adresu zamieszkania na terenie Polski). Skutki
zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Uczestnika Projektu, a korespondencja wysłana
pod dotychczas wskazany adres na terenie Polski będzie uważana za skutecznie doręczoną.
5. Uczestnik Projektu ma prawo do:
a. Udziału w zagranicznych praktykach i wyjazdach studyjnych, o których mowa w § 4 ust. 5 o ile
spełnił wymagania regulaminowe określane dla danego wyjazdu odrębnie, uwzględniające m.in:
średnią ocen ze studiów lub poziom zaliczenia przedmiotów obowiązkowych, aktywny udział
w działaniach określonych w § 4 ust. 2 i 3 (powyżej 60% obecności), wysoko oceniona i terminowa
realizacja projektu studenckiego, wywiązywanie się z wszelkich obowiązków Uczestnika Projektu.
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§6 Obowiązki Realizatora Projektu
1. Realizator Projektu zobowiązuje się do:
a. zorganizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z ustalonym planem;
b. zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej (zespół pracowników naukowo-dydaktycznych)
prowadzącej zajęcia;
c. zapewnienia pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć;
d. zapewnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i/lub papierowej.
§7 Rezygnacja oraz wypowiedzenie udziału w Projekcie
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia przez Uczestnika oświadczenia woli w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w projekcie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia w przypadku:
udokumentowanego niewłaściwego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Realizatora Projektu,
powodów losowych całkowicie uniemożliwiających dalszy udział Uczestnika w Projekcie.
3. Realizator Projektu może skreślić ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z projektu w przypadku, gdy:
a. informacje podane w deklaracji uczestnictwa są niezgodne z prawdą,
b. rozwiązaniu ulegnie umowa o dofinansowanie Projektu,
c. Uczestnik Projektu nie wypełnia obowiązków związanych z udziałem w projekcie określonych w
niniejszym Regulaminie,.
d. Uczestnik Projektu utraci status studenta I lub II stopnia kształcenia kierunku objętego Projektem.
§10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Udziału w Projekcie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
2. Realizator Projektu może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu udziału w Projekcie w przypadku
konieczności wynikającej ze zmiany w wytycznych Projektu, zmiany w przepisach prawa lub zmiany
warunków realizacji Projektu.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego. Strony poddają niniejszy Regulamin prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

Załączniki:
1. załącznik nr 1. Deklaracja udziału w projekcie
2. załącznik nr 2. Oświadczenie dot. danych osobowych

