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REGULAMIN PROJEKTU 

 

„AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” 

nr POWR.03.05.00-00- Z212/18 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

Zadanie: Wysokiej jakości usługi AKADEMICKIEGO BIURA KARIER 

 

§ 1 

SŁOWNIK TERMINÓW 

Wyjaśnienie pojęć stosowanych w Regulaminie: 
1. Uniwersytet – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, będący Beneficjentem projektu 

„AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” 

2. ABK – Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

3. Projekt – projekt „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, 

o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, w ramach którego Akademickie Biuro Karier realizuje 

Zadanie 15. Wysokiej jakości usługi AKADEMICKIEGO BIURA KARIER, 

4. Regulamin – regulamin realizacji Zadania 15. Wysokiej jakości usługi AKADEMICKIEGO BIURA 

KARIER, w projekcie „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach”, 

5. Kandydat – student/ka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, którzy złożyli 

wypełniony Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie „AKCELERATOR ROZWOJU 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, w zakresie realizacji zadania 15. Wysokiej 

jakości usługi AKADEMICKIEGO BIURA KARIER, 

6. Uczestnik - student/ka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zakwalifikowani 

do udziału w projekcie „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach”, w zakresie realizacji zadania 15. Wysokiej jakości usługi AKADEMICKIEGO BIURA 

KARIER. 

7. Biuro Projektu – siedziba Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, ulica Świętokrzyska 21. 

8. Koordynator zadania- zamiennie Koordynator modułu wsparcia świadczenia wysokiej jakości 

usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na 

rynku pracy - osoba wyznaczona przez Rektora UJK. 

9. Podstrona internetowa projektu – podstrona internetowa na głównej witrynie Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach o adresie: 

http://www.ujk.edu.pl/perspektywa_finansowa_2014-2020.html 
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§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa cele i założenia Projektu, zasady rekrutacji oraz prawa i 

obowiązki Uczestników. 

2. Projekt realizowany jest przez ABK z siedzibą w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy 

ulicy Świętokrzyskiej 21. 

3. Wsparcie udzielane Uczestnikom w ramach Projektu jest bezpłatne, finansowane ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i prowadzone zgodnie 

z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zapewniającą równy udział w Projekcie kobiet 

i mężczyzn. 

4. Termin realizacji Projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2023 roku. 

5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

CELE I ZAŁOŻENIA 

1. Celem Projektu jest bezpośrednie wsparcie 900 Uczestników w rozpoczęciu aktywności 

zawodowej na rynku pracy przez poszerzenie zakresu i podniesienie jakości usług 

świadczonych przez ABK. 

2. Projekt kierowany jest do studentów ostatnich czterech semestrów studiów pierwszego 

lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych, którzy w chwili 

złożenia Formularza zgłoszeniowego posiadają status studenta Uniwersytetu. 

3. Wsparcie świadczone Uczestnikom w ramach Projektu obejmuje:  

1) indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym w zakresie przedsiębiorczości 

i coachingu kariery, 

2) budowanie własnej marki na starcie kariery zawodowej w ramach warsztatów 

,,Szefowa własnego wizerunku”, 

3) spotkania z praktykami zawodu w ramach ,,Kawiarenek Biznesowych”, 

4) organizację ,,Akademickich Targów Pracy”. 

4. Harmonogram zadań zaplanowanych do realizacji w Projekcie dostępny jest na stronie 

internetowej ABK www.abk.ujk.edu.pl 

5. ABK zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie udzielanego 

wsparcia, jeśli jest to konieczne do prawidłowej realizacji projektu. Informacja o 

każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.abk.ujk.edu.pl. W 

przypadku gdy zmiana harmonogramu nastąpi po przyznaniu wsparcia uczestnik jest 

uprawniony do rezygnacji z udziału w projekcie bez jakichkolwiek konsekwencji.  

 

 

 

 

 

http://www.abk.ujk.edu.pl/
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§ 4 

PROCES REKRUTACJI 

 

1. Rekrutacja jest prowadzona przez ABK w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej 

liczby Uczestników.  

2. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie jest zobowiązany złożyć: 

poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, 

3. Kwalifikacji Uczestników do Projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna powoływana przez 

kierownika ABK, po weryfikacji poniższych kryteriów: 

1) status studenta/ki studiów stacjonarnych ostatnich czterech semestrów studiów 

pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 

2) kolejność zgłoszeń. 

4. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwoływane są cyklicznie na koniec każdego miesiąca. 

5. Liczba Uczestników Projektu wyłanianych przez Komisję Rekrutacyjną zależna jest 

od harmonogramu zadań zaplanowanych do realizacji w danym miesiącu. W przypadku 

większej liczby zgłoszeń niż zaplanowana na dany miesiąc tworzona jest lista rezerwowa 

uwzględniana w naborze kolejnego miesiąca. 

6. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej zawiadamiają kandydatów o zakwalifikowaniu do Projektu 

drogą mailową lub telefonicznie. 

7. Uczestnik projektu zobowiązuje się złożyć: 

1) poprawnie wypełnioną Deklarację uczestnictwa stanowiącą Załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu, 

2) podpisane Oświadczenie Uczestnika stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

8. Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa i Oświadczenie Uczestnika dostępne 

są w siedzibie ABK oraz na stronie internetowej www.abk.ujk.edu.pl 

 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

1) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

2) otrzymania informacji zwrotnej z przeprowadzonej diagnozy, 

3) uzyskania potwierdzenia udziału w projekcie w formie pisemnego zaświadczenia. 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

1) punktualnego stawiania się na umówione formy wsparcia, 

2) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych z udzielonych form wsparcia oraz monitorujących 

karierę zawodową po zakończeniu udziału w Projekcie, 

3) przekazania danych dotyczących kontynuowania kształcenia lub podjęcia 

zatrudnienia w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia. 

http://www.abk.ujk.edu.pl/
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3. Wyjątkowo dopuszcza się rezygnację Uczestnika z udziału w Projekcie spowodowaną chorobą 

lub ważnymi sytuacjami losowymi. Wymagane jest wówczas złożenie pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo zmiany treści  Regulaminu z ważnych powodów, w tym 

gdy potrzeba dokonania zmiany wynikać będzie z przepisów prawa, postanowień umowy 

o dofinasowanie projektu, zaleceń instytucji pośredniczącej lub/i finansującej oraz, gdy 

wprowadzenie zmiany będzie uzasadnione potrzebą właściwej realizacji projektu. 

2. Zmiana Regulaminu obowiązuje od następnego dnia od daty jej ogłoszenia w sposób przyjęty 

dla ogłoszenia Regulaminu. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do realizatora Projektu tj. Uniwersytetu w 

oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie ABK przy ulicy Świętokrzyskiej 21, budynek Centrum 

Przedsiębiorczości i Biznesu oraz na stronie internetowej www.abk.ujk.edu.pl  

 

  
 

Załączniki:  

Formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1 

Deklaracja uczestnictwa - Załącznik nr 2 

Oświadczenie Uczestnika - Załącznik nr 3 

 


