REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA
W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE O PROJEKCIE, CELE I GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
1. Projekt realizowany przez Warszawsk Wy sz Szkoł Informatyki w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wy sze i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz
zwi kszenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego
uczelni.
2. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i poprawa
jako ci oferty edukacyjnej w Warszawskiej Wy szej Szkoły Informatyki.
3. Grupa docelowa projektu:
•

Słuchacze

Osoby dorosłe (25-64 lata, w tym 5% w wieku 45+) z woj. mazowieckiego i okolic,
pracuj ce ale te pozostaj ce bez zatrudnienia, spoza rodowiska akademickiego, które
chc podwy sza kompetencje ICT poprzez realizacj specjalistycznych kursów. Mog
to by osoby zwi zane ju z informatyk np. zawodowo oraz osoby chc ce naby nowe
umiej tno ci z tego zakresu lub przekwalifikowa si . Do tej grupy nale y tak e
zaliczy absolwentów uczelni, którzy nie kontynuuj nauki.
ROZDZIAŁ II
REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZE
•
•
a.
b.
c.
•
a.

Kryterium mo liwo ci udziału w konkretnym działaniu b dzie weryfikowane
poprzez sprawdzenie statusu danego uczestnika (słuchacz).
O zakwalifikowaniu si na dane szkolenie decyduje:
Zło enie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
Spełnienie kryterium dotycz cego statusu danego uczestnika.
Dost pno miejsc na poszczególne szkolenia.
Uczestnicy przedkładaj nast puj ce dokumenty rekrutacyjne:
Formularz zgłoszeniowy.
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b. O wiadczenie uczestnika o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby Projektu.
c. Kserokopi dowodu osobistego.
• Rekrutacja na poszczególne działania b dzie si odbywała na podstawie
kolejno ci zgłosze osób zainteresowanych danym rodzajem szkolenia.
• Na potrzeby rekrutacji zostan utworzone listy podstawowe i listy rezerwowe.
• Jedna osoba mo e uczestniczy tylko w jednym wybranym przez siebie
szkoleniu.
• Rekrutacj osób do uczestnictwa w szkoleniach obj tych projektem prowadzi
pracownik Biura Projektu przypisany do tego zadania.
• Proces rekrutacji rozpocznie si z dniem 12 pa dziernika 2009 r. i trwa
b dzie do momentu zamkni cia list podstawowych oraz list rezerwowych.
• Za moment zgłoszenia przyjmuje si chwil , w której do Biura Projektu
wpłyn
poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne, natomiast
szczegółow dat okre la:
- data i godzina odebrania Formularza Zgłoszeniowego przesłanego za
po rednictwem strony internetowej,
- data i godzina dostarczenia Formularza Zgłoszeniowego do Biura Projektu
po wiadczona stemplem i podpisem pracownika biura.
• Rekrutacja odbywa si b dzie za po rednictwem strony internetowej
http://www.wwsi.edu.pl zawieraj cej Formularz Zgłoszeniowy oraz w Biurze
Projektu w siedzibie Warszawskiej Wy szej Szkoły Informatyki przy
ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie, pok. 220, czynnym od poniedziałku do
pi tku w godzinach: roda 8-18, poniedziałek, wtorek, czwartek, pi tek 8- 16.
Godziny pracy Biura Projektu obowi zuj do 31 grudnia 2009 roku.
• Osoby, które zgłosz si za po rednictwem strony internetowej zobowi zane
s do stawienia si w Biurze Projektu lub przesłania poczt wszystkich
dokumentów rekrutacyjnych opatrzonych podpisem własnym uczestnika, na
minimum 12 dni przed dat rozpocz cia szkolenia. Niespełnienie tego
warunku spowoduje skre lenie z listy kandydatów oraz zakwalifikowanie
pierwszej osoby z listy rezerwowej.
• Osoby, które zakwalifikuj si na szkolenie otrzymaj za po rednictwem
poczty elektronicznej potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie oraz
niezb dne informacje organizacyjne na minimum 10 dni przed rozpocz ciem
szkolenia.
• Rekrutacja uwzgl dnia zasad równych szans, w tym równo ci płci.
ROZDZIAŁ III
WARUNKI UCZESTNICTWA
•
•
•
•

Wymagane dokumenty rekrutacyjne w momencie rozpocz cia udziału
w szkoleniu musz by opatrzone oryginalnym podpisem uczestnika
szkolenia.
Zaj cia mog by poprzedzone testem kwalifikacyjnym.
Kandydat zobowi zuje si do uczestnictwa we wszystkich zaj ciach, na które
si zakwalifikował oraz do wypełniania w trakcie zaj testów sprawdzaj cych
i ankiet ewaluacyjnych.
W przypadku, gdy uczestnik szkolenia nie osi gnie 90% frekwencji na
szkoleniu Warszawska Wy sza Szkoła Informatyki mo e za da zwrotu
poniesionych kosztów uczestnictwa w zaj ciach.
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•

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu
z nieuzasadnionych przyczyn Warszawska Wy sza Szkoła Informatyki mo e
za da zwrotu poniesiony kosztów uczestnictwa w projekcie.
• Uczestnik zobowi zany jest do udost pnienia swoich danych osobowych
dla celów zwi zanych z realizacj , monitoringiem i ewaluacj projektu
w ramach, którego realizowane jest szkolenie.
• Warszawska Wy sza Szkoła Informatyki zastrzega sobie prawo do odwołania
lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych-informacja ta zostanie
przekazana uczestnikom za po rednictwem poczty elektronicznej
i zamieszczona na stronie internetowej: www.wwsi.edu.pl
ROZDZIAŁ IV
PRAWA UCZESTNIKA SZKOLENIA
Ka dy uczestnik szkolenia ma prawo do:
Bezpłatnego udziału w szkoleniu, na które si zakwalifikował i w którym
uczestniczy zgodnie z warunkami uczestnictwa opisanymi w Rozdziale III
niniejszego Regulaminu.
• Zgłaszania uwag i oceny szkolenia, w którym uczestniczy.
• Otrzymania materiałów szkoleniowych oraz za wiadczenia o uczestnictwie
w szkoleniu.
• Za wiadczenia o uczestnictwie w szkoleniu zostan rozdane w ostatnim dniu
zaj .

•

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KO COWE
•
•
•
•

Regulamin obowi zuje od dnia 16 pa dziernika 2009 roku.
Aktualna tre Regulaminu dost pna jest w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej www.wwsi.edu.pl
Warszawska Wy sza Szkoła Informatyki zastrzega sobie prawo do zmiany
niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
Akceptacja zasad udziału w szkoleniach, wynikaj cych z niniejszego
Regulaminu i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego na szkolenie s
równowa ne z deklaracj udziału w projekcie.
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