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Załącznik nr 1 do umowy uczestnictwa w projekcie 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z092/18 

pn. „Zwiększenie potencjału edukacyjnego Collegium Da Vinci szansą na rozwój społeczno-gospodarczy 
regionu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

2. Beneficjentem Projektu jest Collegium Da Vinci w Poznaniu. 
 

§ 2 
Definicje 

1.       Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, oznaczają: 

 Uczelnia – Collegium Da Vinci (CDV); 

 Uczestnik – student Collegium Da Vinci pierwszego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych 
pierwszego lub drugiego stopnia udoskonalonych kierunków oraz student 4 ostatnich semestrów studiów 
stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia; 

 Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR); 

 Projekt – pn. „Zwiększenie potencjału edukacyjnego Collegium Da Vinci szansą na rozwój społeczno-
gospodarczy regionu” o numerze POWR.03.05.00-00-Z092/18; 

 Biuro Projektu – Collegium Da Vinci, 61-719 Poznań, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pok. 036. 
 

§ 3 
Założenia projektu 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r. 

2. Uczestnikami Projektu są: studenci CDV pierwszego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego 
lub drugiego stopnia nowych kierunków lub kierunków udoskonalonych oraz studenci CDV 4 ostatnich semestrów 
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia. Udział w Projekcie jest dobrowolny. 

3. Ogólnym celem Projektu jest rozwój potencjału Collegium Da Vinci poprzez podniesienie jakości kształcenia, w 
tym m.in.: 

 Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających 
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; 

 Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji 
na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców;  

 Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. 

4. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla Uczestnika: 
a) Udział w zajęciach dydaktycznych na udoskonalonych kierunkach studiów I stopnia z udziałem praktyków: 

Doradztwo i coaching oraz Zarządzanie kreatywne; 
b) Udział w zajęciach dydaktycznych na udoskonalonych kierunkach studiów I i II stopnia w ramach nowych 

modułów kierunkowych: Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe oraz Akademia managera; 
c) podnoszenie kompetencji studentów I i II stopnia, istotnych dla pracodawców poprzez dostosowane do 

potrzeb rynkowych szkoleń i warsztatów, w tym: 

 Certyfikowane szkolenia: Moderator Design Thinking i Aware Coach Academy,  

 Warsztaty projektowe: Coaching w biznesie, czyli jak w praktyce wykorzystać executive coaching, 
Zastosowanie coachingu grupowego i indywidualnego, 

 Warsztaty z praktykami z zakresu nowych technologii. 
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§ 4 
Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Wszyscy studenci przystępujący do Projektu zobowiązani są do wypełnienia, podpisania i złożenia następujących 
dokumentów: 

a) Formularza rekrutacyjnego; 
b) Oświadczenia Uczestnika projektu; 
c) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie; 
d) Umowy uczestnictwa w Projekcie wraz z Regulaminem. 

2. W § 3 pkt. 4. niniejszego regulaminu określono formy wsparcia dedykowane dla Uczestników Projektu. 

3. Skreślenie z listy studentów (przerwanie studiów) skutkuje utratą praw do form wsparcia zawartych w § 3 pkt. 4 
a), b) i c) regulaminu.  

4. Liczba studentów objętych formami wsparcia zawartymi w § 3 pkt. 4 jest określona zapisami wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

5. Uczestnicy Projektu są zobligowani do potwierdzenia obecności na listach. 

6. Uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa w min. 80 % godzin zajęć przewidzianych do realizacji w ramach 
wsparcia określonego w § 3 pkt. 4 a), b) i c) regulaminu oraz do udziału w egzaminach, jeżeli przewidziano w 
ramach danego szkolenia. 

7. Uczestnicy są zobowiązani do informowania na bieżąco o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w 
Projekcie. 

8. Uczestnicy są zobowiązani do informowania na bieżąco Uczelni o zmianie swoich danych osobowych. 

9. Każdy Uczestnik Projektu, ma prawo do: 
a) bezpłatnego udziału w formach wsparcia, określonych w § 3 pkt. 4 a), b) i c). 
b) otrzymania certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, po 

spełnieniu odpowiednich wymagań wskazanych w ww. pkt. 5-8. Niespełnienie wskazanych wymagań może 
powodować skreślenie z listy Uczestników Projektu, 

c) wglądu i aktualizacji swoich danych, 
d) bezpłatnych materiałów dydaktycznych dotyczących form wsparcia. 

 
§ 5 

Zasady monitoringu uczestników projektu 

1. Zgodnie z wymogami Projektu, wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi ewaluacji, kontroli, 
sprawozdawczości i monitoringu mających na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny, Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udziału w badaniach 
ankietowych, wywiadach, testach lub spotkaniach organizowanych przez Uczelnię w ramach Projektu. 

3. Monitoring losów Uczestników Projektu realizowany będzie w okresie realizacji Projektu oraz do 6 miesięcy od 
zakończenia kształcenia przez Uczestnika Projektu. Po zakończeniu kształcenia w Projekcie, Uczestnik 
zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, zaznaczając informację 
dotyczącą jego aktualnego statusu na rynku pracy. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 
powszechnego oraz wewnętrzne regulacje Uczelni. 

2. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

 
Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu 
 
 

………………………………………………………………………………….. 
data i podpis Uczestnika projektu 


