REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ – NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE”
§1
Informacje ogólne
1.

Projekt pn: „Zawód z przyszłością – nauczycielskie studia podyplomowe” zwany dalej „Projektem”,
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość
oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system
kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe na podstawie umowy nr UDA –
POKL.03.03.02-00-034/08-00 o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 31 grudnia 2008 r.
pomiędzy Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową w Chełmie, a Instytucją Pośredniczącą Ministerstwem Edukacji Narodowej.

2.

Projekt zakłada zorganizowanie czterech kierunków nauczycielskich studiów podyplomowych:
1)

w zakresie mechaniki – „Mechanika w edukacji szkolnej – technik mechanik” – liczba miejsc
25 osób (liczba miejsc moŜe ulec zmianie),

2)

w zakresie budownictwa – „Budownictwo w edukacji szkolnej – technik budownictwa” –
liczba miejsc 25 osób (liczba miejsc moŜe ulec zmianie),

3)

w zakresie informatyki – „Informatyka w edukacji szkolnej – technik informatyki” – liczba
miejsc 25 osób (liczba miejsc moŜe ulec zmianie),

4)

w zakresie mechanizacji rolnictwa – „Mechanizacja rolnictwa w edukacji szkolnej – technik
mechanizacji rolnictwa” – liczba miejsc 25 osób (liczba miejsc moŜe ulec zmianie).

3.

Studia podyplomowe organizowane w ramach projektu trwają 4 semestry (550 godzin zajęć
dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych).

4.

Studia na kierunkach:
1)

„Mechanika

w

edukacji

szkolnej

–

technik

mechanik”

oraz

„Informatyka

w edukacji szkolnej – technik informatyki” – rozpoczynają się w kwietniu 2009 r.;
2)

„Budownictwo w edukacji szkolnej – technik budownictwa” oraz „Mechanizacja rolnictwa
w

edukacji

szkolnej

–

technik

mechanizacji

rolnictwa”

-

rozpoczynają

się

w październiku 2009 r.
5.

Termin rozpoczęcia zajęć na poszczególnych kierunkach określi Kierownik Projektu i umieści na
stronie internetowej Uczelni.

§2
Warunki uczestnictwa
1. W studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu mogą uczestniczyć osoby zwane dalej
„słuchaczami”, spełniające następujące wymogi, na dzień rekrutacji:
1)

w

zakresie

wykształcenia:

posiadające

dyplom ukończenia

studiów wyŜszych

na

kierunku/specjalności zbliŜonej do kierunku studiów podyplomowych
2)

w zakresie statusu na rynku pracy: osoby czynne zawodowo albo absolwenci studiów
wyŜszych, które ukończyły studia nie wcześniej niŜ w 2007 r.

2. Ustalenia czy dany kierunek/specjalność studiów jest zbliŜona z danym kierunkiem studiów
podyplomowych dokonuje Kierownik Projektu.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcia na studia, składają następujące dokumenty:
1)

kwestionariusz osobowy;

2)

oświadczenia (dotyczące wyraŜenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
o zamiarze podjęcia zatrudnienia w szkole na stanowisku zgodnie z nabytymi kwalifikacjami);

3)

zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy
cywilno prawnej;

4)

kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyŜszej;

5)

kserokopię dowodu osobistego;

6)

dwa zdjęcia legitymacyjne.

§3
Procedura przyjmowania zgłoszeń
1. Rekrutacja będzie prowadzona przez Biuro Projektu, mieszczące się w siedzibie PWSZ w Chełmie.
2. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie: od dnia 09.02.2009 r. do 31.03.2009 r. na kierunkach
o których mowa w § 1 ust.4 pkt 1 oraz od 09.02.2009 r. do 30.09.2009 r. na kierunkach o których
mowa w § 1 ust. 4 pkt 2. Kierownik Projektu ma prawo skrócić lub przedłuŜyć okres rekrutacji.
3. Wymagane dokumenty naleŜy złoŜyć w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą.
4. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data złoŜenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych,
osoby wykonujące pracę związaną z kierunkiem studiów będą przyjmowani w pierwszej kolejności.
5. Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej
www.pwsz.chelm.pl

§4
Przebieg rekrutacji
1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się z zachowaniem zasady równych szans udziału w projekcie.
2. O przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów formalno-merytorycznych oraz kolejność
zgłoszeń. Przyjęcie na studia następuje na podstawie decyzji Kierownika Projektu. Decyzja ma
charakter ostateczny.
3. Na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego zostaną stworzone dwie listy: lista
podstawowa – obejmującą osoby przyjęte na dane studia oraz lista rezerwowa- obejmująca osoby,
które nie spełniły kryteriów formalno-merytorycznych lub z powodu braku miejsc nie zostały
zakwalifikowane do udziału w studiach podyplomowych.
4. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w studiach podyplomowych
w przypadku rezygnacji przez osoby wcześniej zakwalifikowane, o ile będzie to moŜliwe ze
względu na realizację procesu dydaktycznego.
§5
Realizacja studiów
1. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem i programem studiów podyplomowych określonym
przez Senat Uczelni.
2. Zajęcia będą się odbywały w budynkach dydaktycznych PWSZ w Chełmie.
3.

Studia odbywać się będą w grupach 25 - osobowych (w przypadku większego zainteresowania
poszczególnym kierunkiem, organizator moŜe zwiększyć liczbę uczestników, nie więcej jednak
niŜ o 5 osób).

4. Studia będą się odbywać w systemie niestacjonarnym: piątek (w szczególnych wypadkach),
sobota, niedziela.
5. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach studiów jest obowiązkowy. Słuchacz studiów
podyplomowych zobowiązany jest do udziału w minimum 80% zajęć. Przekroczenie 20%
nieobecności jest podstawą do skreślenia z listy słuchaczy. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest
do sprawdzania listy obecności.
6. Dopuszcza

się

usprawiedliwioną

nieobecność

spowodowaną

chorobą

lub

waŜnymi

okolicznościami Ŝyciowymi.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie – „Zawód
z przyszłością – nauczycielskie studia podyplomowe” stosowany będzie odpowiednio regulamin
Studiów Podyplomowych Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Chełmie, stanowiący

załącznik do uchwały nr 11/XLIII/2007 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej

w Chełmie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Chełmie z późn. zm., z zastrzeŜeniem, Ŝe :
1) funkcje kierownika CSP pełni Kierownik Projektu, któremu przysługuje prawo interpretacji
przepisów w/w regulaminów.
2) nie stosuje się przepisów związanych z urlopem i wznowieniem studiów.
§6
Zasady monitoringu projektu
1. Słuchacz zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet oceniających projekt.
2. Słuchacz zobowiązuje się podać dane niezbędne organizatorom do wypełnienia kwestionariusza
PEFS.
§7
Zasady rezygnacji
1. W terminie do 10 dni przed rozpoczęciem studiów podyplomowych Słuchacz ma prawo
zrezygnować z uczestnictwa w studiach, bez podania przyczyny i zwrotu ich kosztów. Słuchacz
zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Kierownika Projektu, bądź pracownika Biura
Projektu.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w studiach w trakcie ich trwania, słuchacz zobowiązany
jest do złoŜenia pisemnego oświadczenia, dotyczącego przyczyn rezygnacji oraz pokrycia
kosztów studiów. Obowiązek pokrycia kosztów studiów nie występuje w przypadku zaistnienia
wypadków losowych.
3. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Chełmie zastrzega sobie prawo do skreślenia słuchacza
z listy słuchaczy w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu, Regulaminu
Studiów Podyplomowych Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Chełmie lub zasad
współŜycia społecznego, co narzuca na słuchacza obowiązek poniesienia kosztów studiów.

§8
Inne postanowienia
Zastrzega się prawo do zmian postanowień w/w Regulaminu.

