
   

 

 

 

Regulamin uczestnictwa  

„Nowe programy kształcenia na studiach II stopnia”  

w ramach  

Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER ścieżka 3.5. 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia, proces rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w 

Projekcie „Nowe programy kształcenia na studiach II stopnia”, realizowanego w ramach 

Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.  

2. Program realizowany jest od 2 kwietnia 2018 do 31 marca 2022 roku na podstawie umowy 

POWR.03.05.00-00-Z305/17-00 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ścieżka 

3.5. 

3. Celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz lepsze dostosowanie programów 

kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia do potrzeb gospodarki, rynku pracy i 

społeczeństwa, a w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim – wzmocnienie 

kształcenia w językach obcych. Wykaz nowych programów kształcenia na studiach II stopnia 

objętych wsparciem ze środków EFS dostępny jest na stronie: www.zip.uw.edu.pl   

 

§2 

Podstawowe pojęcia 

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Program –  Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego 

(ZIP), realizowany przez UW na podstawie umowy o dofinansowanie projektu numer 

POWR.03.05.00-00-Z305/17-00; 

2) Projekt – Projekt „Nowe programy kształcenia na studiach II stopnia”, realizowany w ramach 

Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego; 

3) Student/tka – student/ka Uniwersytetu Warszawskiego; 

4) Uczestnik/czka – student/ka UW, który/a po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w 

zasadach rekrutacji na dany kierunek studiów II stopnia został/a przyjęty/a na studia i tym 

samym do udziału w Programie; 

5) UW -  Uniwersytet Warszawski.  
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§3 

Ogólne zasady rekrutacji i kwalifikacji do Projektu 

 

1. Zasady rekrutacji do Projektu są tożsame z zasadami rekrutacji na studia II stopnia na danym 

kierunku studiów, obowiązującymi w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.   

2. Rekrutację do Projektu prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.  Osobami nadzorującymi 

przebieg rekrutacji do Projektu ze strony Wydziału lub innej jednostki dydaktycznej jest jej 

Kierownik, ze strony Programu – Koordynator modułu kształcenia i studiów doktoranckich w 

Programie oraz Kierownik Programu. 

3. Informacja o rekrutacji rozpowszechniana będzie w ramach akcji informacyjno-promocyjnej 

przez Wydziały i inne jednostki dydaktyczne, Biuro Programu oraz Biura współpracujące, 

realizujące zadania w Programie. 

4. Warunkiem zakwalifikowania do Projektu jest spełnienie wszystkich wymagań rekrutacyjnych, 

określonych w Uchwale Senatu nr 378 z dnia 19 grudnia 2018 r. oraz złożenie wymaganych 

dokumentów, w tym Deklaracji i Oświadczenia Uczestnika Projektu.   

5. Decyzja o przyjęciu na studia II stopnia na danym kierunku studiów jest równoznaczna z 

decyzją o zakwalifikowaniu do Projektu.  

6. Kwalifikowalność uczestnika Projektu potwierdzana jest przed udzieleniem mu pierwszej 

formy wsparcia w ramach Projektu. 

7. Podczas rekrutacji osoby niepełnosprawne będą otrzymywać niezbędne wsparcie przy aplikacji 

do Projektu. 

8. Dobór uczestników Projektu prowadzony będzie z poszanowaniem polityki równych szans i 

niedyskryminowania ze względu na płeć, pochodzenie, narodowość, sytuację materialną czy 

niepełnosprawność.  

 

§ 4 
Obowiązki uczestnika  

 
1. Do obowiązków uczestnika Projektu należy: 

1) realizacja planu studiów,  
2) rozliczanie indywidualnych form wsparcia (np. środków na wyjazdy naukowe) zgodnie z 

instrukcją udostępnioną przez jednostkę dydaktyczną organizującą kształcenie na danym 
kierunku studiów po zakończeniu I semestru studiów,  

3) korzystanie z dodatkowych form wsparcia zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
Programie. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kierownika jednostki 
dydaktycznej organizującej kształcenie na danym kierunku studiów o zamiarze rezygnacji ze 
studiów. Rezygnacja ze studiów jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie.  

3. Uczestnik jest zobowiązany do umieszczenia w publikacjach, opracowaniach powstałych jako 
efekty udziału w Projekcie informacji o finansowaniu studiów i osiągniętych efektach ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu zintegrowanych działań na 
rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. 
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§5 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Osoby przystępujące do Projektu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych. Niezłożenie oświadczenia oznacza nieprzyjęcie na studia II 

stopnia z przyczyn formalnych.  

2. Administratorem danych osobowych osób, o których mowa w ust.1, jest minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,  

00-926 Warszawa. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@miir.gov.pl. 

4. Dane osób, o których mowa w ust.1, będą zbierane i przetwarzane w celu:  

1) prawidłowej realizacji Projektu, a w szczególności do potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielania wsparcia Uczestnikom Projektu, monitoringu, kontroli, 

sprawozdawczości i ewaluacji Projektu, 

2) promocji innych działań realizowanych w Projekcie.    

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przyjęcia na studia II stopnia 

uruchamiane dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

6. Zebrane dane będą udostępniane Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju – instytucji 

pośredniczącej, z którą UW zawarł umowę nr POWR.03.05.00-00-Z305/17-00 na 

dofinansowanie Programu, oraz innym instytucjom kontrolującym realizację Programu.  

7. W ramach Projektu do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby 

lub podmioty, które posiadają imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Projektu są 

zobowiązane do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu ich poufności. 

8. Dane osobowe przechowywane będą do końca trwania Programu oraz zamknięcia rozliczenia 

PO WER, tj. do roku 2027.  

9. Każda osoba przystępująca do Projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wnoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody wiąże się z rezygnacją udziału w Projekcie.  

10. Każdy osoba przystępująca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.   

2. Aktualne informacje o Programie dostępne są na stronie www.zip.uw.edu.pl 
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3. Regulamin uczestnictwa w Projekcie jest zgodny z Regulaminem Studiów na UW. Zastrzega się 

prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu i jego uszczegółowienia w związku z 

wejściem w życie od 1 października 2019 roku nowego Regulaminu Studiów na UW.  
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