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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pn. „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” 
realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

tekst jednolity z 01.10.2020 r. 

 

§1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o poniższych terminach, należy przez to 

rozumieć: 

Projekt – projekt „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, nr POWR.03.05.00-00-

Z221/17 realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo  wyższe  dla  gospodarki  i  rozwoju, Działanie 

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

Uniwersytet/Uczelnia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie – realizator Projektu; 

Biuro Projektu – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 170; 

Kandydatka/Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na 

podstawie zasad określonych w Regulaminie;  

Uczestniczka/Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie na 

podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie;  

Komisja Rekrutacyjna - Komisja powołana przez Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju w celu 

rekrutacji uczestników do projektu; 

 

§2 

Postanowienia Ogólne 

1. Regulamin określa  zasady realizacji projektu, w tym warunki rekrutacji i uczestnictwa 

w Projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa III Szkolnictwo  wyższe  dla  gospodarki  i  rozwoju, Działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. 

3. Wnioskodawcą i realizatorem Projektu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie. 

4. Projekt realizowany jest od 01.10.2018 r. do 30.09.2022 r. 
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5. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

§3 

Cel Projektu 

1. Celem Projektu jest doskonalenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu 

Rozwoju obejmującego zadania z zakresu zarządzania Uczelnią, podnoszenia kompetencji 

u co najmniej 394 pracowników oraz podnoszenia kompetencji u co najmniej 772 

studentów w okresie do końca września 2022 r. 

2. Cel Projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań: 

a) Zadanie 1 - Wdrożenie zmian w zakresie restrukturyzacji procesu zarządzania; 

b) Zadanie 2 - Wsparcie informatycznych narzędzi wykorzystywanych w procesie 

zarządzania; 

c) Zadanie 3 - Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych; 

d) Zadanie 4 - Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadr administracyjnych; 

e) Zadanie 5 - Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry dydaktycznej; 

f) Zadanie 6 - Wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy do projektowania 

kształcenia; 

g) Zadanie 7 - Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-

gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa; 

h) Zadanie 8 - Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-

gospodarczych na kierunku Bezpieczeństwo państwa; 

i) Zadanie 9 - Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-

gospodarczych na kierunku Matematyka; 

j) Zadanie 10 - Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-

gospodarczych na kierunku Architektura Informacji; 

k) Zadanie 11 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych dla przyszłych 

nauczycieli; 

l) Zadanie 12 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Filologia 

i Filologia Polska; 

m) Zadanie 13 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Praca 

Socjalna; 

n) Zadanie 14 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku 

Edukacja Techniczno-Informatyczna; 

o) Zadanie 15 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach: 

Sztuka i Media, Digital Design oraz Art&Design; 

p) Zadanie 16 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych; 
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q) Zadanie 17 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia 

Kreatywności) i informatycznych; 

r) Zadanie 18 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych. 

 

§4 

Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. Projekt skierowany jest do: 

a) pracowników Uniwersytetu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub 

pełniących funkcje kierownicze oraz ich zastępców, 

b) pracowników Uniwersytetu zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, 

c) pracowników Uniwersytetu zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, bądź 

naukowo-dydaktycznych; 

d) studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych Uniwersytetu. 

2. Warunkiem udziału w poszczególnych zadaniach w Projekcie jest spełnienie warunków 

zapisanych w regulaminach szczegółowych: 

a) dla zadania 3 - Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych: 

Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry kierowniczej; 

b) dla zadania 4 - Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadr administracyjnych: 

Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry administracyjnej; 

c) dla zadania 5 - Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry dydaktycznej: 

Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry dydaktycznej; 

d) dla zadania 7 - Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-

gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa: Regulamin rekrutacji i udziału 

w realizacji programu kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa; 

e) dla zadania 8 - Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-

gospodarczych na kierunku Bezpieczeństwo państwa: Regulamin rekrutacji i udziału 

w realizacji programu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo państwa; 

f) dla zadania 9 - Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-

gospodarczych na kierunku Matematyka: Regulamin rekrutacji i udziału w realizacji 

programu kształcenia na kierunku Matematyka; 

g) dla zadania 10 - Dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb 

społeczno-gospodarczych na kierunku Architektura Informacji: Regulamin rekrutacji 

i udziału w realizacji programu kształcenia na kierunku Architektura informacji; 

h) dla zadania 11 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych dla 

przyszłych nauczycieli: Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju 

Kompetencji zawodowych dla przyszłych nauczycieli; 
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i) dla zadania 12 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku 

Filologia: Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji 

zawodowych na kierunku Filologia i Filologia Polska; 

j) dla zadania 13 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku 

Praca Socjalna: Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji 

zawodowych na kierunku Praca Socjalna; 

k) dla zadania 14 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku 

Edukacja Techniczno-Informatyczna: Regulamin rekrutacji i udziału w Programie 

Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku Edukacja Techniczno-

Informatyczna; 

l) dla zadania 15 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na  

kierunkach: Sztuka i Media, Digital Design oraz Art&Design: Regulamin rekrutacji 

i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunkach: Sztuka i 

Media, Digital Design oraz Art&Design; 

m) dla zadania 16 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych: 

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji 

przedsiębiorczych; 

n) dla zadania 17 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia 

Kreatywności) i informatycznych: Regulamin rekrutacji i udziału w Programie 

Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) oraz Regulamin rekrutacji i 

udziału w Programie Rozwoju Kompetencji informatycznych; 

o) dla zadania 18 - Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji językowych: Regulamin 

rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji językowych; 

3. Kandydaci/tki do udziału w Projekcie są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów 

określonych w regulaminach, o których mowa w par. 4 pkt. 2. 

4. Decyzję o przyjęciu do Projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana do każdego 

zadania w Projekcie. 

5. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest złożenie poprawnie wypełnionych 

i podpisanych dokumentów: kwestionariusz osobowy, oświadczenie  uczestnika projektu 

oraz deklaracja uczestnictwa będących załącznikami do regulaminów szczegółowych.  

6. Wzory dokumentów są dostępne w Biurze Projektu oraz  na stronie internetowej 

Projektu. 

7. Każdy Uczestnik/czka Projektu będący studentem/ką może wziąć udział tylko w jednej 

formie wsparcia zaplanowanej w Projekcie w całym okresie realizacji Projektu.  
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§5 

Obowiązki uczestników Projektu 

Uczestnictwo w Projekcie jest jednoznaczne z zobowiązaniem  się do: 

1. Zaakceptowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Zaakceptowania i przestrzegania Regulaminów wskazanych par.4 pkt 2, odpowiednich 

dla danego wsparcia z którego Uczestnik/czka Projektu korzysta. 

3. Potwierdzania swojego udziału w realizowanych działaniach w ramach Projektu poprzez 

podpisywanie list obecności. 

4. Udziału w testach i badaniach mających na celu ocenę efektywności realizowanych 

działań w ramach Projektu. 

5. Poddawania się procesowi monitoringu i kontroli mającemu na celu ocenę skuteczności 

działań w ramach Projektu. 

 

 

§6 

Postanowienia  końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. i obowiązuje przez cały okres 

realizacji Projektu. 

2. Aktualna treść Regulaminu wraz z wzorami dokumentów znajduje się w Biurze Projektu 

oraz na stronie https://zpu.up.krakow.pl/o-projekcie/ 

3. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana taka wymaga formy pisemnej.  

4. Uniwersytet zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania i rozstrzygania 

w sprawach nieobjętych Regulaminem oraz w sytuacjach spornych. 

5. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać do Biura Projektu:  

 telefonicznie: (12) 662 74 77 i/ lub 

 pocztą elektroniczną na adres: zpu@up.krakow.pl 
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