
 

 

 REGULAMIN 

Programu zajęć fakultatywnych z matematyki i fizyki w ramach projektu 

„Edukacja dla rynku pracy” nr POKL.04.01.01-00-290/10 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie zajęć fakultatywnych  

z matematyki i fizyki w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy” nr POKL.04.01.01-00-290/10. 

2. Realizacja zajęć współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo 

wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na 

wiedzy, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 

3. Uczestnicy zajęć fakultatywnych zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu i pisemnego wyrażenia zgody na akceptację wszystkich jego postanowień. 

 

§ 2 

CELE I ZAŁOŻENIA 

1. Celem zajęć fakultatywnych jest uzupełnienie wiedzy z matematyki lub fizyki dla studentów 

kierunków ścisłych, przyrodniczych i ekonomicznych prowadzące do poprawy zaliczania 

przedmiotów opartych na matematyce lub fizyce w toku studiów. 

2. Udział Uczestników w zajęciach fakultatywnych jest bezpłatny. 

3. Uczestnikami zajęć fakultatywnych mogą być studenci studiów I i II stopnia kierunków 

prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Administracji oraz Wydziale Matematyczno- 

Przyrodniczym UJK, którzy w programie studiów mają przedmiot matematyka lub fizyka. 

4. Zajęcia fakultatywne z matematyki i fizyki organizowane będą w czterech rocznych edycjach od 

roku akademickiego 2010/2011 do roku akademickiego 2013/2014. 

5. Zajęcia fakultatywne prowadzone będą w formie wykładów i warsztatów grupowych w wymiarze 

60 godz. dla każdej grupy. 

6. Liczba osób w jednej grupie zajęciowej nie może być mniejsza niż 10  osób i większa niż 20 osób. 

Podstawą podziału na grupy będzie kierunek studiów. W przypadku liczby studentów mniejszej 

niż 10 osób z jednego kierunku zakwalifikowanych na zajęcia fakultatywne dopuszcza się 

uzupełnianie liczby osób w grupie z innego kierunku o najbardziej zbliżonym programie 

przedmiotu matematyka lub fizyka w toku studiów. 

7. Wykłady i warsztaty poprowadzone zostaną zgodnie z ustalonym harmonogramem, dostępnym 

na tablicy ogłoszeń z organizacją zajęć dla każdego z kierunków i na stronie internetowej projektu 

www.ujk.edu.pl/kariera. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć 

fakultatywnych. 

§ 3 
PROCES REKRUTACJI 

1. Rekrutacja na zajęcia wyrównawcze prowadzona będzie w każdym kolejnym roku akademickim  

w miesiącach wrzesień – listopad. Informacja o rekrutacji wraz z podaniem terminu i miejsca 



 

 

naboru zgłoszeń zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń WZiA, WMP oraz na stronie 

internetowej projektu www.ujk.edu.pl/kariera. 

2. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Kursie będzie zobowiązany złożyć 

dokumenty aplikacyjne: 

a. formularz zgłoszeniowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu 

b. kserokopię ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku studentów I roku I stopnia numer 

albumu, 

c. kserokopię świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 

studenci I roku studiów I stopnia, 

d. kserokopię indeksu studiów I stopnia (strony z zaliczeniami/egzaminami z przedmiotu 

matematyka lub fizyka) – studenci I roku studiów II stopnia. 

3. O przyjęciu na zajęcia fakultatywne w I roku studiów I stopnia decydować będzie ocena  

z przedmiotu matematyka lub fizyka ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.  

Do programu zajęć fakultatywnych zostaną zakwalifikowani studenci, którzy uzyskali najsłabsze 

oceny z matematyki lub fizyki w szkole ponadgimnazjalnej. W przypadku takiej samej oceny 

decyduje kolejność zgłoszenia kandydata na zajęcia wyrównawcze - data wpływu formularza 

zgłoszeniowego do osoby prowadzącej rekrutację. 

4. Kwalifikacja na zajęcia fakultatywne dla studentów I roku studiów II stopnia będzie odbywać się 

na podstawie średniej ocen uzyskiwanych przez kandydatów z przedmiotu matematyka lub fizyka 

podczas studiów I stopnia. Do programu zajęć fakultatywnych zostaną zakwalifikowani studenci, 

którzy uzyskali najsłabszą średnią ocen. Pierwszeństwo kwalifikacji przed studentami, o których 

mowa w zdaniu poprzednim mają ci studenci, którzy studia I stopnia ukończyli na innych 

uczelniach, a realizowany przez nich program różni się od programu obowiązującego na 

kierunkach studiów I stopnia prowadzonych na UJK. W przypadku takiej kwalifikacji decyduje 

kolejność zgłoszenia kandydata na zajęcia wyrównawcze – data wpływu formularza 

zgłoszeniowego do osoby prowadzącej rekrutację. 

5. W przypadku większej liczby chętnych kandydatów niż liczba miejsc utworzona zostanie lista 

rezerwowa osób niezakwalifikowanych, w kolejności określonej zgodnie z ust. 4. W przypadku 

uzasadnionej rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do Projektu, na jego miejsce przyjmowane 

będą osoby z listy rezerwowej, według kolejności na tej liście. 

6. O zakwalifikowaniu na zajęcia fakultatywne Kandydat zostanie poinformowany poprzez 

ogłoszenie listy osób przyjętych na zajęcia fakultatywne na stronie internetowej projektu 

www.ujk.edu.pl/kariera. 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach fakultatywnych jest podpisanie Deklaracji uczestnictwa w 

projekcie oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według 

wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do udziału w całym programie zajęć fakultatywnych i każdorazowego 

potwierdzania swojej obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

3. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w zajęciach z powodu ważnych przyczyn losowych, 

których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia kursu uczestnik jest zobowiązany 

powiadomić o tym fakcie organizatorów i wypełnić deklarację rezygnacji według wzoru 

stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 4. 

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech kolejnych zajęciach skutkować będzie skreśleniem  

z listy uczestników zajęć fakultatywnych z datą trzecich – ostatnich zajęć. 

5. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w Kursie bez podania ważnych przyczyn losowych nie 

będą mieli możliwości udziału w innych formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu 

„Edukacja dla rynku pracy”. 



 

 

6. Każdy Uczestnik będzie zobowiązany wypełnić ankiety ewaluacyjne i monitoringowe. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. 

2. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.ujk.edu.pl/kariera oraz u osób 

prowadzących rekrutację na zajęcia fakultatywne. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku i obowiązuje przez okres realizacji 

Projektu. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 4 – Deklaracja rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 


