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Regulamin projektu:  

„Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych  

w Uniwersytecie Łódzkim”  

i jego organizacji w ramach zadania 1, 2, 5 i 6 – „Realizacja programu kształcenia 

nauczycieli na I i II st. studiów na Wydziale FilologicznymUŁ” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu pt. „Modelowe kształcenie przyszłych 

nauczycieli przedmiotów humanistycznych na Uniwersytecie Łódzkim”, zwanego dalej Projektem, 

w ramach jego zadań nr 2 i 6.  

2. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji przyszłych nauczycieli przedmiotów 

humanistycznych poprzez wdrożenie nowych programów kształcenia, opracowanych w ramach 

zadań nr 1 i 5 na Wydziale Filologicznym UŁ, ukierunkowanych na wyposażenie studentów  

w praktyczne umiejętności (nauczanie języka polskiego). Regulamin określa też zasady 

uczestnictwa i organizacji Projektu. 

3. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią 

niniejszego Regulaminu i może wziąć udział w Projekcie po uprzednim potwierdzeniu na piśmie 

otrzymania i zapoznania się z Regulaminem. 

4. Niniejszy regulamin opracowano zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr umowy: POWR. 

03.01.00-00-KN55/18-00 z dnia 12.12.2018r. 

5. Regulamin Projektu określa zasady realizacji oraz uczestnictwa w projekcie, w szczególności: 

a) zakres wsparcia 

b) realizację projektu 

c) procedurę rekrutacji 

d) prawa i obowiązki uczestników Projektu 

e) prawa i obowiązki Biura Koordynatora 

6. Projekt realizowany jest na Wydziale Filologicznym UŁ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Priorytet III, Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

7. Projekt odbywa się w formie kształcenia na kierunku filologia polska, studia I i II stopnia, w 

ramach specjalności nauczycielskiej. 

§ 2 

Definicje 

Użyte w Projekcie pojęcia oznaczają: 

1. Projekt – Projekt pn. „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów 

humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim” - realizacja zadań nr 2 i 6, na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Łódzkiego (filologia polska) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Priorytet III, Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Umowa POWR. 

03.01.00-00-KN55/18-00 z dnia 12.12.2018r. 

2. Kierownik Projektu – osoba zarządzająca realizacją Projektu. 

3. Koordynator – to Koordynator zadań nr 1, 2, 5 i 6 w ramach Projektu „Modelowe kształcenie 

przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim”. 

4. Biuro Projektu – ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź. 
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5. Biuro Koordynatora – dla zadań nr 1 i 2 – pokój 4.04, dla zadań 5 i 6 – pokój 3.70, Wydział 

Filologiczny UŁ, Pomorska 171/173, 90-236 Łódź. 

6. UŁ – Uniwersytet Łódzki – realizator projektu. 

7. Zadanie nr 1 to „Opracowanie programu w zakresie modułów wspólnych dla specjalności 

nauczycielskiej na Wydziale Filologicznym”. 

8. Zadanie nr 2 to „Realizacja programu kształcenia nauczycieli w zakresie modułów wspólnych  

na Wydziale Filologicznym”. 

9. Zadanie nr 5 to „Opracowanie programu kształcenia nauczycieli w zakresie języka polskiego”. 

10. Zadanie nr 6 to „Realizacja programu kształcenia nauczycieli w zakresie języka polskiego”. 

11. Kandydat/Kandydatka – student/studentka I roku I lub II stopnia studiów na kierunku filologia 

polska UŁ, ubiegający/a się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad 

określonychw Regulaminie uczestnictwa w Projekcie. 

12. Uczestnik/Uczestniczka Projektu (UP) – Kandydat/Kandydatka, który spełnia wymogi określone  

w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie i który został/a zakwalifikowany/a do udziału  

w Projekcie. 

13. SL2014 – aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywanego  

w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą. 

14. Program – nowy, opracowany w ramach zadania nr 1 i 5 Projektu, program studiów, realizowany 

na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska, dostosowany do potrzeb społeczno-

gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym; uzupełniony również o nierealizowane 

wcześniej przedmioty, ukierunkowany na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, 

dzięki, którym nastąpi poprawa jakości dotychczasowej oferty kształcenia nauczycieli; program 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS). 

15. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR) – organ składający się z Koordynatora  

oraz Przedstawicieli Wydziału, powołany do przeprowadzenia naboru studentów do Projektu. 

§ 3 

Ogólne założenia Projektu 

1. Projekt pn. „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych  

w Uniwersytecie Łódzkim” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój przez UŁ na podstawie umowy POWR. 03.01.00-00-KN55/18-00 z dnia 12.12.2018r. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS). 

3. Okres realizacji Projektu: 2 stycznia 2019 – 30 listopada 2023 roku. 

4. Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji studentów specjalności nauczycielskiej, 

przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych poprzez opracowanie i realizację nowych 

programów w Instytucie Filologii Polskiej i LogopediiWydziału Filologicznego UŁ (zadania nr 1, 2, 

5, 6), ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności w zakresie 

nauczania języka polskiego. Programy kształcenia zostały stworzone w oparciu o "Propozycję 

nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli" oraz Zarządzenie Ministra dot. kształcenia 

nauczycieli. Są one zgodne z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wdrażanie 

programu nastąpi na specjalności nauczycielskiej i tylko studenci tej specjalności stanowić będą 

grupę uczestników projektu. 

5. Projekt realizowany jest na kierunkufilologia polska, Wydział Filologiczny UŁ w 3 edycjach: 

dla I stopnia - I edycja:  2019/2020; 
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dla II stopnia – I edycja 2019/2020oraz II edycja 2021/2022 

6. Projekt realizuje: Wydział Filologiczny UŁ, Instytut Filologii Polskiej i LogopediiUŁ, ul. Pomorska 

171/173, 90-236 Łódź.  

7. Uczestnictwo w Projekcie jest nieodpłatne. 

8. Udział w Projekcie kończy się wraz z: 

− uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra filologii polskiej (w zależności od stopnia 

podjętych studiów), lub (w przypadku braku uzyskania tytułu) ostatnim dniem edycji 

Projektu, 

− uzyskaniem certyfikatu udziału w Projekcie, 

− ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji przez UP §10, pkt. 2, 

− ze skreśleniem UP przez Biuro Projektu§10, pkt. 4. 

9. Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć w ramach Projektu (specjalności nauczycielskiej), jest 

jednoczesne spełnienie trzech podstawowych warunków: 

− uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych w wymiarze zgodnym z Regulaminem studiów 

obowiązującym w UŁ oraz zaleceniami sformułowanymi w sylabusach przedmiotów, 

− uzyskanie zaliczeń (pozytywnych ocen) z przedmiotów realizowanych w ramach programu 

specjalności nauczycielskiej, 

− uzyskanie pozytywnych ocen za samodzielnie prowadzone zajęcia lub inne zadania, 

realizowane w placówkach poza budynkiemWydziału Filologicznego. 

10. Spełnienie tych warunków skutkować będzie stosownym wpisem do suplementu dyplomu 

licencjackiego lub magisterskiego, bądź uzyskaniem potwierdzenia zaliczenia specjalności 

nauczycielskiej (Projektu) w innej formie, zgodnie z prawem obowiązującym w chwili uzyskania 

dyplomu. 

§ 4 

Adresaci Projektu oraz Warunki uczestnictwa w Zadaniu 6 

1. Grupę docelową Zadania stanowią jedynie studentki i studenci studiów stacjonarnych kierunku 

filologia polska Wydziału Filologicznego UŁ. 

2. Kandydat/ka, chcący/a ubiegaćsię o przyjęcie do Projektu na studiach magisterskich musi 

posiadać ukończone studia licencjackie na kierunku, którego program studiów określa efekty 

uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy 

programowej przedmiotu nauczania. O uczestnictwo w Projekcie może ubiegać się student/ka 

filologii polskiej II stopnia na Wydziale Filologicznym UŁ, niezależnie od ukończonej uczelni,  

na której uzyskał/a dyplom licencjata. 

3. Projekt jest adresowany do studentów: 

a) studiów I stopnia, rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 

b) studiów II stopnia, rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 oraz 

2021/2022, posiadających dyplom licencjata na kierunku, którego program studiów określa 

efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim 

wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie w określonym terminie 

formularza rekrutacyjnego i deklaracji wyboru specjalności nauczycielskiej. 

5. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie nabywają status uczestnika Projektu  

w momencie podpisania dokumentów opisanych w §6 pkt. 2. 
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§ 5  

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

2. Projekt zapewnia możliwość udziału osobom z niepełnosprawnościami. 

3. W zależności od rodzaju niepełnosprawności zostanie wprowadzony mechanizm racjonalnych 

usprawnień, który zapewni możliwość uczestnictwa w projekcie osobom  

z niepełnosprawnościami i/lub zostaną zagwarantowane niedyskryminacyjne warunki 

uczestnictwa. Ponadto, w razie potrzeby, studenci z niepełnosprawnościami będą mieli 

możliwość skorzystania z pomocy Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, działającego w 

UŁ. 

4. Rekrutacja jest prowadzona w następujących terminach: 

− styczeń 2020 (studia I stopnia,) 

− listopad-grudzień 2019 oraz listopad-grudzień 2021 (studia II stopnia) 

5. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem ogłoszenia informacji o naborze na Wydziale Filologicznym, 

poprzez złożenie podpisanego formularza rekrutacyjnego i deklaracji wyboru specjalności 

nauczycielskiej w Biurze Koordynatora.  

6. Składana dokumentacja powinna być kompletnie wypełniona, opatrzona datą i podpisana przez 

Kandydatkę/Kandydata na UP. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie. 

7. Dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

8. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty aplikacyjne/formularze projektowe będą 

dostępne w Biurze Koordynatora oraz na stronie internetowej Projektu: 

http://nauczyciele.humanisci.uni.lodz.pl/category/rekrutacja/wymagane-dokumenty/ 

9. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek jest prowadzona aż do wyczerpania orientacyjnego limitu 

20 miejsc na studiach I stopnia oraz po 6 miejsc na każdej z edycjina studiach II stopnia  

(z uwzględnieniem liczbykobiet i mężczyzn). 

10. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w Projekcie:  

− Koordynator może podjąć decyzję o przyjęciu większej liczby Uczestników/Uczestniczek  

niż wskazany w orientacyjnym limicie, 

− w przypadku liczby chętnych znacząco przekraczającej limit miejsc w danym roku 

akademickim, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna przed 3-osobową komisją złożoną  

z pracowników UŁ, która będzie mieć na celu ocenienie motywacji zawodowej  

i zainteresowań kandydata. 

11. Jeśli w wyznaczonym terminie nie uda się przeprowadzić pełnego naboru, Koordynator zadań 

zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu rekrutacji. 

12. Na potrzeby procesu rekrutacji zostanie powołana Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna do 

Projektu w składzie: 

− Koordynator, 

− Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ ds. Kształcenia Nauczycieli, 

− Członek Biura Koordynatora – sekretarz Komisji, 

− 2-ch przedstawicieli Wydziału. 

13. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a) analizę złożonych dokumentów oraz weryfikację kryteriów formalnych, 

b) rozmowę kwalifikacyjną, jeśli zaistnieją uwarunkowania zapisane w §5 pkt. 10, 

c) zakwalifikowanie uczestników do Projektu i sporządzenie listy Uczestników Projektu, 
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d) poinformowanie osób zakwalifikowanych. 

14. O uczestnictwie w Projekcie (specjalności nauczycielskiej) będą decydowały następujące 

kryteria: 

− przynależność do grupy docelowej, na podstawie przedłożonych dokumentów 

wymienionych w §5 p. 5 oraz złożenie podpisanych dokumentów wskazanych w §6, pkt. 1 

niniejszego Regulaminu przez osoby zakwalifikowane, 

− kolejność zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie (czas przekazania kompletu dokumentów), 

− wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli zaistnieją uwarunkowania §5 pkt. 10. 

15. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grup UP, którzy wezmą udział  

w Projekcie. 

16.  Decyzję o przyjęciu/nie przyjęciu do Projektu podejmuje WKR. 

17.  Listę podstawową Uczestników/Uczestniczek zatwierdza Koordynator zadań. 

18. W przypadku rezygnacji Uczestniczki/Uczestnika z udziału w Projekcie można na jej/jego miejsce 

przyjąć do Projektu kolejną osobę. Może to jednak nastąpić nie później niż:  

− od IV semestru studiów licencjackich, pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych 

specjalności nauczycielskiej na I roku studiów (semestr III), realizowanej zgodnie  

z programem specjalności nauczycielskiej napisanym specjalnie dla realizacji Projektu – 

w okresie trwania Projektu. Warunkiem uzyskania potwierdzenia udziału w Projekcie jest 

zdobycie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów specjalności nauczycielskiej 

wpisanych do programu w semestrach I-VI studiów licencjackich oraz spełnienie innych 

warunków z §3 pkt. 8, 

− od semestru III studiów magisterskich, pod warunkiem uczestniczenia w 

niezrealizowanych zajęciach z semestru II od najbliższego roku akademickiego, czyli 

równoległe uczestnictwo w semestrze II i IV studiów, w ramach zajęć specjalności 

nauczycielskiej, realizowanej zgodnie z programem napisanym dla Projektu – w okresie 

trwania Projektu. Warunkiem uzyskania potwierdzenia udziału w Projekcie jest uzyskanie 

pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów specjalności nauczycielskiej wpisanych do 

programu w semestrach I-IV studiów magisterskich oraz spełnienie innych warunków z §3 

pkt. 8. 

§ 6 

Uczestnictwo w Projekcie 

1. Nabór uczestników do udziału w projekcie odbędzie się na podstawie dostarczenia niżej 

wymienionych i podpisanych dokumentów: 

− formularza rekrutacyjnego/Deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

− deklaracji wyboru specjalności nauczycielskiej, 

− rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli zaistnieją uwarunkowania zapisane w §5 pkt. 10. 

2. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do niezwłocznego podpisania niżej 

wymienionych dokumentów i złożenia ich w Biurze Koordynatora: 

− umowy uczestnictwa w projekcie, 

− formularza danych osobowych, 

− oświadczenia Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 

− oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, 

− regulaminu projektu. 
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3. UP musi być studentem kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym UŁ. Rezygnacja  

ze studiów lub ze specjalności nauczycielskiej jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału  

w Projekcie. 

4. Uczestnik/Uczestniczkaprojektu może ukończyć tylko jedną edycję realizowanego Projektu. 

5. Uczestnictwo w Projekcie jest nieodpłatne. 

§ 7 

Organizacja toku realizacji Projektu (specjalności nauczycielskiej)  

1. Zajęcia realizowane są zgodnie z programem specjalności nauczycielskiej napisanym w ramach 

realizacji Projektu (zadania nr 1 oraz 5) w oparciu o propozycję nowego modelu kształcenia 

przyszłych nauczycieli oraz o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela. 

2. Zajęcia realizowane są w ciągu 4 semestrów na studiach licencjackich oraz 3 semestrów na 

studiach magisterskich, zgodnie z kalendarzem akademickim obowiązującym w danym roku. 

3. Program specjalności dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii 

UŁ oraz na stronie http://nauczyciele.humanisci.uni.lodz.pl. 

4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Wydziału FilologicznegoUŁ, zgodnie z programem 

studiów oraz planem zajęć, przygotowywanym w każdym semestrze, dostępnymi na stronach 

internetowych Projektu oraz Instytutu Filologii Polskiej i LogopediiUŁ.   

5. Praktyki śródroczne oraz ciągłe realizowane są poza budynkiemWydziału FilologicznegoUŁ,  

w semestrach wyznaczonych w programie Projektu. 

6. Program Projektu obejmuje opiekę tutorską. 

7. Zastrzega się możliwość zmian w planie zajęć. W przypadku ich zaistnienia, UP zostanie 

poinformowany o wprowadzonych zmianach. 

8. W uzasadnionych przypadkach (np. zmiany obowiązującego prawa) zastrzega się możliwość 

wprowadzenia zmian w programie oraz w harmonogramie zajęć. 

9. Każdy UP zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach, może jednak opuścić tyle zajęć, ile 

dopuszcza Regulamin studiów UŁ oraz sylabus przedmiotu, pod warunkiem usprawiedliwienia 

nieobecności (zwolnienia lekarskie, zdarzenia losowe). Usprawiedliwienie nieobecności nie 

zwalnia UP z obowiązku zaliczenia zaległego materiału, jeśli prowadzący zajęcia uzna, że jest to 

niezbędne do realizacji programu Projektu oraz osiągnięcia efektów uczenia się. 

§ 8 

Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu  

1. UP zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

b) uczestnictwa we wszystkich formach zajęć przewidzianych dla studenta/ki danego kierunku, 

roku i stopnia w całym cyklu realizacji Projektu, w tym udziału i zaliczenia praktyk 

psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycielskich (dydaktycznych), 

c) zaliczenia zajęć w formie przewidzianej w sylabusie dla danego przedmiotu, 

d) do systematycznego, punktualnego i aktywnego udziału w zajęciach oraz realizacji zadań 

wyznaczanych w ramach zajęć, 

e) składania własnoręcznego podpisu na listach obecności, 

f) wypełniania testów, ankiet i udzielania informacji związanych z monitoringiem i ewaluacją 

Projektu, 
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g) bezzwłocznego informowania Biura Koordynatora o wszelkich zmianach danych zawartych  

w dokumentach rekrutacyjnych (zmiana danych osobowych oraz zmiana statusu studenta), 

h) udziału w badaniach ankietowych monitorowania losów absolwentów Projektu w ciągu 6 

miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie, 

i) bieżącego informowania Biura Koordynatora o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić 

dalszy jego udział w Projekcie. 

2. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

a) otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Projekcie po spełnieniu warunków, o 

którym mowa w §3 pkt. 8, 

b) do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych, 

c) do opieki tutorskiej w zakresie przewidzianym w Projekcie. 

§ 9 

Zasady monitoringu i ewaluacji Projektu  

1. W ramach realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych  

w harmonogramie Projektu. 

2. UP zobowiązany jest do współdziałania z Biurem Projektui Biurem Koordynatora w zakresie 

wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania realizacji Projektu, w czasie jego 

trwania i po jego zakończeniu. 

3. UP zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych i testach sprawdzających dotyczących 

oceny poziomu wiedzy lub posiadanych umiejętności przewidzianych w programie 

poszczególnych form wsparcia. 

4. UP na potrzeby monitorowania projektu zobowiązany jest do: 

a) informowania o wszelkich zmianach w danych UP podanych w dokumentacji rekrutacyjnej 

zwłaszcza teleadresowych w ciągu 7 dni od ich powstania, 

b) podania do Biura Koordynatora danych, niezbędnych do wypełnienia kwestionariusza  

w systemie SL2014,  

c) potwierdzenia otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (m.in. listy obecności). 

5. Informacje, o których mowa w punktach 1-4 będą wykorzystywane do wywiązania się Biura 

Realizatora i Koordynatora Projektu, UŁ, z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu 

wobec Instytucji Pośredniczącej. 

6. UP oświadcza, że wszelkie dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są prawdziwe i 

aktualne. 

§ 10  

Warunki rezygnacji 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie po rozpoczęciu jego realizacji jest możliwa tylko w 

uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

2. W przypadku rezygnacji UP, bez względu na powód (np. zdarzenia losowe, przerwanie studiów, 

brak zaliczenia semestru/roku studiów, inne), zobowiązany jest do złożenia pisemnego 

oświadczenia z podaniem przyczyny. Brak złożonego oświadczenia skutkuje odpowiedzialnością 

finansową UP (zwrot kosztów poniesionych na finansowanie udziału UP w Projekcie). 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć, na wolne miejsce 

zostanie zakwalifikowana kolejna osoba. 

4. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy osób biorących 

udział w Projekcie, szczególnie w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innych osób, 
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udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu, rażącego naruszenia porządku organizacyjnego 

podczas zajęć, podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych. 

§ 11 

Prawa i obowiązki Koordynatora Projektu i Biura Koordynatora 

1. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo do: 

a) żądania złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych z udziałem  

w Projekcie, 

b) gromadzenia i publikowania danych o uczestnikach projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie danych osobowych, 

c) zmiany terminów form wsparcia z ważnych przyczyn, 

d) monitorowania postępu uczestników biorących udział w oferowanych formach wsparcia  

oraz przeprowadzenia ewaluacji Projektu, 

e) dokonywania zmian w niniejszym regulaminie za pomocą aneksów. 

2. Koordynator Projektu zobligowany jest do: 

a) zapewnienia kadry merytorycznej, posiadającej kwalifikacje w zakresie prowadzonych zajęć  

w Projekcie, 

b) zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego, w tym pomieszczeń i budynków 

przystosowanych do osób niepełnosprawnych: podjazdy, winda, zajęcia w salach  

z odpowiednim nagłośnieniem i dostosowanym sprzętem, 

c) przestrzegania w procesie rekrutacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn, 

d) wydania certyfikatu poświadczającego ukończenie Projektu. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie zapisy 

Regulaminu Studiów obowiązującego na Uniwersytecie Łódzkim, Umowy o dofinansowaniu 

Projektu, Umowy uczestnictwa w projekcie, Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce  

oraz dokumentacji konkursowej. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wykorzystania do publikacji i w celach promocji  

oraz ewaluacji Projektu zdjęć, filmów, opracowań i materiałów wykonanych w ramach 

realizowanych zadań projektowych. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących postanowień Regulaminu, decyzje 

podejmuje Kierownik Projektu. 

4. Deklarując udział w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne 

rozpowszechnianie jej/jego wizerunku poprzez publikację zdjęć, nagrań, filmów 

dokumentujących udział w działaniach Projektu, na łamach publikacji związanych z Projektem 

oraz za pośrednictwem mediów/kanałów dystrybucji informacji o Projekcie. Wizerunek 

Uczestnika/Uczestniczki wykorzystany zostanie w celu promocji, ewaluacji i archiwizacji działań 

prowadzonych w ramach Projektu. 

5. Dane osobowe Uczestników/Uczestniczek Projektu są gromadzone i przetwarzane w systemie 

SL2014 wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu i służą do monitorowania i ewaluacji Projektu. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji wszystkich edycji Projektu. 
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7. Dopuszcza się możliwość zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach UP zostaną 

poinformowani w formie pisemnej. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w 

Biurze Projektu, Biurze Koordynatora i na stronie internetowej 

http://nauczyciele.humanisci.uni.lodz.pl. 

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 


