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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Paleobiologia. Umiędzynarodowienie specjalności magisterskiej na kierunku studiów Biologia 

w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki  

Wydziału Przyrodniczo - Technicznego Uniwersytetu Opolskiego” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Paleobiologia. 

Umiędzynarodowienie specjalności magisterskiej na kierunku studiów Biologia w 

Samodzielnej Katedrze Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo - Technicznego 

Uniwersytetu Opolskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa 

wyższego. 
 

2. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Opolski. 
 

3. Projekt realizowany jest od 01.05.2017 do 30.09.2019 
 

4. Biuro Projektu znajduje się pod adresem: Samodzielna Katedra Biosystemtyki  
 

Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 22 pokój 10, 45-052 OPOLE.  

Tel: 77 401 60 10, E-mail: abodzioch@uni.opole.pl 
 

5. Regulamin określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, procedury rekrutacji 

Uczestników Projektu, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 2. 
 

Definicje 

 
 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

 
a) „Projekcie" oznacza to projekt „Paleobiologia. Umiędzynarodowienie specjalności 

magisterskiej na kierunku studiów Biologia w Samodzielnej Katedrze 

Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo - Technicznego Uniwersytetu 

Opolskiego” realizowanym zgodnie z umową nr POWR.03.03.00-00-M108/16-00 

zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie,  

a Uniwersytetem Opolskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. 

b) „Uczestniku projektu" oznacza to absolwentów trzyletnich studiów 

licencjackich ( lub równoważnych w przypadku studentów zagranicznych) 

kierunków przyrodniczych, osoby studiujące inną specjalność magisterską  

( w tym – w Uczelni zagranicznej ) , absolwentów studiów magisterskich 
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dowolnych kierunków ( w tym – pracownicy przedsiębiorstw turystyki 

paleontologicznej lub kandydaci do podjęcia takiej pracy) zakwalifikowanych 

do udziału w projekcie. 
 

c) „Realizator projektu” to Beneficjent - Uniwersytet Opolski. 

 

 

§ 3 

Założenia Projektu 

 

1. Celem ogólnym Projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów 

kształcenia na Uniwersytecie Opolskim dla studentów z Polski oraz dla cudzoziemców 

poprzez wdrożenie podniesienie międzynarodowych, dwuletnich studiów (4 semestry) 

magisterskich na kierunku Biologia w specjalności paleobiologia.  
 
2. Wsparcie kierowane jest do 24 osób ( 12 kobiet oraz 12 mężczyzn) : 

 

a. Absolwentów trzyletnich studiów licencjackich ( lub równoważnych  

w przypadku studentów zagranicznych) kierunków przyrodniczych 

b. Osób studiujących inną specjalność magisterską ( w tym – w Uczelni 

zagranicznej )  

c. Absolwentów studiów magisterskich dowolnych kierunków ( w tym – 

pracownicy przedsiębiorstw turystyki paleontologicznej lub kandydaci do 

podjęcia takiej pracy) 

3. Działania w projekcie obejmują: 
 

a. Przygotowanie programu studiów w języku angielskim. 
    

b. Organizacja szkoły letniej.  
 

c. Realizacja programu kształcenia w języku angielskim skierowanego zarówno 

dla studentów z Polski, jak i do cudziemców ( w tym zajęcia kursowe , 

pracownia magisterska). 

 

d. Wsparcie i monitoring cudzoziemców studiujących na specjalności 

Paleobiologia na UO ( zwrot kosztów zakwaterowania).  



   

Projekt pt. „Paleobiologia. Umiędzynarodowienie specjalności magisterskiej na kierunku studiów Biologia w 
Samodzielnej Katedrze Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo - Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

POWR.03.03.00-00-M108/16 - okres realizacji od 01.05.2017 r. do 30.09.2019 r. 

 
 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

 

1. Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób otwarty jedynie dla osób 

wymienionych w § 3.  
 
 

2. Informacja o terminach rekrutacji i warunków udziału w projekcie będą przekazywane 

przez : 

a) partnerów Uniwersytetu Opolskiego - Uniwersytet w Bonn, Pradze , Brukseli, 

Towarzystwa Paleonotologiczne belgijskie, portugalskie oraz Stowarzyszenie 

Miłośników Krasiejowa, 

b) na spotkaniach rekrutacyjnych ze studentami w ośrodkach akademickich w Polsce 

i za granicą,  

c) przesłanie informacji drogą elektroniczną do mediów lokalnych, polskich  

i zagranicznych instytucji Europejskiego Centrum Paleonotologii Uniwersytetu 

Opolskiego, 

d) bezpośredni kontakt z osobami, które już wcześniej wyraziły chęć uczestnictwa  

w studiach,  

e) zamieszczenie informacji na stronie www projektu oraz stronie głównej 

Uniwersytetu Opolskiego. 

 
3. Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne będą w Biurze Projektu, na stronie 

internetowej projektu oraz będą wysłane pocztą elektroniczną.  
 

4. Rekrutacja prowadzona będzie w systemie IRK (Internetowy Rejestr Kandydatów) 

czyli serwisie rekrutacyjnych UO. 

 

5. Nad procesem rekrutacji czuwać będzie Komisja Rekrutacyjna w skład której wejdą : 
 

a) Kierownik projektu, 
 

b) Pracownik UO.  
 

6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 
 

a) Rejestracja internetowa w systemie IRK, 

b) Przeprowadzenie TPK, 

c) Ogłoszenie wyników – sporządzenie listy rankingowej kandydatów oraz listy 

rezerwowej, 

d) Składanie dokumentów ( ksero dyplomu ukończenie I stopnia studiów, 

kserokopia dowodu osobistego, podpisany formularz zgłoszeniowy na studia) 
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e) Złożenie przez kandydata prawidłowo wypełnionych i podpisanych 

dokumentów aplikacyjnych w Biurze Projektu, stanowiących załącznik do 
 

Regulaminu: 
 

 Formularz zgłoszenia do projektu, 
 

 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, 
 

 Oświadczenie uczestnika projektu, 
 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami wymagane jest również 

dołączenie zaświadczenia o niepełnosprawności. 
 

b. Weryfikacja kwalifikowalności zgłoszeń. 
 

c. Ogłoszenie listy przyjętych na studia oraz listy rezerwowej. 
 

d. Po zakwalifikowaniu Uczestników Projektu każda osoba zostanie 

powiadomiona drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście. 

 

e. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie w 

przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. 

7. Planuje się przyjęcie do projektu 24 osób. 

 

§ 5 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 
 
 

1. Każdy z uczestników Projektu ma prawo do: 
 

a. udziału we wszystkich formach wsparcia Projektu, 
 

b. otrzymania materiałów do realizacji zajęć laboratoryjnych, terenowych, 

 

c. otrzymania wyżywienia, noclegu podczas badań terenowych, 
 

d. otrzymania końcowego zaświadczenia uczestnictwa w Projekcie, 
 

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
 

a. zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 
 

b. złożenia dokumentów rekrutacyjnych, 
 

c. obecności i aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach projektu, 
 

d. złożenia podpisów na listach obecności, 
 

e. wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących 

bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu, 
 

f. zgłaszania zmian danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych. 
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3. Zwolnienie z obecności na zajęciach projektowych może nastąpić tylko w 

szczególnych przypadkach, tj. choroby lub nagłe wypadki losowe. 
 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny – Uczestnicy Projektu nie wnoszą opłat za udział w 

działaniach. 
 

5. Harmonogram działań w projekcie zostanie umieszczony na stronie www projektu, a 

informacja zostanie przesłana do uczestników drogą mailową. 

 

 

§ 6 

Zasady monitoringu i kontroli 
 
 

 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji 

Projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i 

instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 
 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
 

3. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej projektu. 
 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


