Zarządzenie Nr 114/2012
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie pokrycia kosztów opłat za studiowanie na drugiej specjalności w ramach
projektu Edukacja dla rynku pracy (POKL.04.01.01-00-290/10)

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:
§1

1.

Pokrywa się ze środków projektu Edukacja dla rynku pracy (POKL.04.01.01-00-290/10)
koszty opłat należnych od studentów za studiowanie na drugich specjalnościach (zajęcia
specjalnościowe) tj.
1) na specjalności ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego na kierunku
ekonomia prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Administracji,
2) na specjalności redakcyjno-wydawniczej na kierunku filologia polska prowadzonym
na Wydziale Humanistycznym,
3) na specjalności translatoryka na kierunku filologia polska prowadzonym na Wydziale
Humanistycznym.
2. Warunkiem pokrycia kosztów opłat należnych od studenta, o których mowa w ust. 1 jest
złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie Edukacja dla rynku pracy (POKL.04.01.0100-290/10), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Studenci, którzy zawarli umowę z Uczelnią o odpłatności za zajęcia, zawierają aneksy do
tych umów, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Pokrycie kosztów opłat określonych w niniejszym zarządzeniu dotyczy roku
akademickiego 2012/2013 i 2013/2014.
§2

1.
2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Aneksy, o których mowa w § 1 ust. 4 zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Załącznik nr 1

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja niżej podpisany/a

..........................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a

..........................................................................................
……………………………………………………………
(adres zameldowania)

Nr PESEL

...........................................................................................

deklaruję uczestnictwo w projekcie „Edukacja dla rynku pracy” (POKL.04.01.01-00-290/10)
realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Podziałanie 4.1.1
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Jednocześnie oświadczam, iż:
1. Zostałem(am) poinformowany(na), że projekt „Edukacja dla rynku pracy” współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Na dzień przystąpienia do Projektu jestem:
studentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
absolwentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i ukończyłem(am) studia
nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty przystąpienia do projektu.
3. Oświadczam, że upoważniam Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i wyrażam
zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz.926, z późn. zm.)) w celu monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.
4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na sprawdzenie zgodności z prawdą złożonych oświadczeń
w uprawnionych do tego instytucjach.
5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na mój udział w badaniach ankietowych na potrzeby
projektu.
6. Wyrażam zgodę na upowszechnienie mojego wizerunku w publikacji projektowej oraz
dokumentacji fotograficznej projektu.

…………………………….
(miejscowość, data)

…………….……………………..
(czytelny podpis uczestnika projektu)

