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(Pieczęć Uczelni )
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej” dla kandydatów
na studia I, II i III stopnia
1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na studiach I, II oraz III stopnia.
2. Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Szkołę Wyższą na podstawie umowy o
dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00Z215/17 zawartej dnia 23.03.2018 z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
4. Projekt realizowany jest od 01.06.2018 do 31.05.2022
Pojęcia użyte w regulaminie
§1
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1) DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa;
2) Regulamin rekrutacji i udziału – Regulamin uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany Program
Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej”;
3) Projekt – Projekt Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej;
4) Uczestnik – student, doktorant zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie bezpośrednio korzystający ze wsparcia.
Cel główny Projektu
§2
Celem głównym Projektu jest rozwój DSW przez wdrożenie zintegrowanego programu rozwoju
uczelni, który przyczyni się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na
poziomie wyższym, tj. min. 200 studentów i min. 30 pracowników DSW przez dostosowanie
programów kształcenia na studiach I, II i III stopnia do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy
oraz wyzwań współczesnego świata, a także poprawienia efektywności i jakości edukacji oraz
wsparcia zmian (organizacyjnych, technicznych i zarządczych) w DSW, które przyczynią się do
usprawnienia i poprawienia procesów zarzadzania Uczelnią.
W ramach Projektu realizowane będą zadania dydaktyczne w postaci:
•
•
•

Przygotowanie i realizację w DSW nowego kierunku studiów pt. „Media design i marketing
wizerunkowy na studiach I stopnia;
Przygotowanie i realizację w DSW 4 nowych specjalności na kierunkach Pedagogika,
Pedagogika Specjalna, Bezpieczeństwo Narodowe i Administracja;
Prowadzenie studiów doktoranckich.
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Wysokości opłat
§3
1. Realizacja zajęć dydaktycznych na kierunku Media design i marketing wizerunkowy
o specjalności marketing internetowy i media mobilne jest w całości finansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu.
2. Wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów w DSW w roku akademickim 2018/2019 w
ramach
realizacji
projektu
określa
załącznik
nr
6
do
Zarządzenia
nr 9/2018 Prezydenta DSW z 30 kwietnia 2018r.
Uczestnicy Projektu
§4
Projekt skierowany jest do:
• kandydatów na studia I stopnia niestacjonarnych studiów licencjackich – min. 25 osób
(10 Kobiet i 15 Mężczyzn);
•
studentów 4 ostatnich semestrów studiów na I i II stopniu lub jednolitych studiów
magisterskich – min. 105 osób (80 Kobiet i 25 Mężczyzn),
•
kandydatów na studia III stopnia – min. 3 osoby (2 Kobiety i 1 Mężczyzna)
Warunki uczestnictwa w Projekcie
§5
1. Student/doktorant, aby wziąć udział w Projekcie, musi spełnić następujące warunki:
a) Student:
•
przedstawić świadectwo dojrzałości;
•
przystąpić do rekrutacji na kierunek/specjalność objęte wsparciem w ramach Projektu
i wykonać wszystkie obowiązki niezbędne do przyjęcia na studia; (zasady rekrutacji
określone są w Zarządzeniu nr 12/2018 Prezydenta DSW w sprawie zasad, warunków,
trybu oraz terminów rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019);
•
złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, w tym formularz rekrutacyjny, zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, CV, oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie i inne;,
•
zawrzeć umowę o pobieraniu nauki i odpłatności za studia w ramach Projektu.
b) Doktorant:
•
przedstawić dyplom magistra lub równoważny;
• przystąpić do rekrutacji, której zasady określa Zarządzeniu nr 11/2018 Prezydenta DSW
(sprawie zasad i trybu rekrutacji oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk
Pedagogicznych w roku akademickim 2018/2019) i wykonać wszystkie obowiązki
niezbędne do zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym;
•
złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w tym formularz rekrutacyjny, zgoda na
przetwarzanie danych osobowych oraz CV,
• przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej;
• zawrzeć umowę o pobieraniu nauki i odpłatności za studia w ramach Projektu.
2. W celu rozpoczęcia procedury ubiegania się o uczestnictwo w projekcie należy dokonać
następujących czynności:
• zalogować się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym IRK i dokonać wyboru kierunku;
• przedstawić, do dnia wskazanego przez komisję rekrutacyjną wymagane dokumenty
dotyczące procedury rekrutacyjnej.
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Rekrutacja
§6
1. Rekrutacja na studia w ramach Projektu trwa od 01.07.2018 do 30.11.2018.
2. Rekrutacja odbywać się będzie na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 12/2018 Prezydenta
DSW w sprawie zasad, warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia w roku akademickim
2018/2019 oraz Zarządzeniu nr 11/2018 Prezydenta DSW w sprawie zasad i trybu rekrutacji
oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w roku akademickim
2018/2019.
3. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad równości płci i niedyskryminacji zgodnie
z wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo dołączenia do w/w kryteriów dodatkowych
wymagań rekrutacji w przypadku pojawienia się większej liczby kandydatów niż przewidziane
we wniosku.
5. W przypadku zadeklarowania uczestnictwa w Projekcie przez większą od zaplanowanej liczbę
uczestniczek/ków tworzona będzie rezerwowa lista rankingowa, która określi kolejność
przyznawania wsparcia w przypadku rezygnacji uczestniczek/ków z listy właściwej.
6. Kandydat przechodzi dodatkowo rozmowę rekrutacyjną (dot. studiów III stopnia).
Obowiązki uczestnika Projektu
§7
1. Uczestniczki/nicy Projektu zobowiązani są do:
a) Studenci:
• przestrzegania Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w DSW
wprowadzonego Zarządzeniem nr 08/2018 Rektora DSW;
• uczestniczenia w zajęciach oraz przystępowania do zaliczeń w terminach określonych
przez Uczelnię;
• potwierdzania obecności na zajęciach na liście obecności;
• udziału w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych prowadzonych na potrzeby
realizacji projektu, w szczególności udziału w badaniu monitorowania losów
zawodowych absolwentów;
• terminowego dokonywania opłat określonych w umowie o pobieraniu nauki i
odpłatności za studia w ramach Projektu (jeśli dotyczy- szczegółowe warunki określa
umowa);
b) Doktoranci:
• przestrzegania Regulaminu studiów doktoranckich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
wprowadzonego Zarządzeniem nr 57/2016 Rektora DSW;
• przystępowania do zajęć i zaliczeń w wyznaczonym przez Uczelnie terminach;
• uzyskania stopnia doktora do dnia 30.04.2022 roku;
• udziału w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych prowadzonych na potrzeby
realizacji Projektu, w szczególności udziału w badaniu monitorowania losów
zawodowych absolwentów.
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Rezygnacja z udziału w Projekcie
§8
W razie rezygnacji studenta z udziału w Projekcie, bez względu na przyczynę, z
zastrzeżeniem zapisu poniżej, zobowiązany jest on do zwrotu pełnego kosztu poniesionego
przez Uczelnię w związku z jego udziałem w Projekcie, to jest opłaty za wszystkie semestry
trwania studiów. Pełny koszt, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na kierunku Media
design i wizerunek marketingowy wynosi 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych), a na
specjalnościach realizowanych w ramach projektu wynosi - wysokości kwot określona jest w
załączniku nr 6 do Zarządzenia nr 9/2018 Prezydenta DSW z 30 kwietnia 2018. Student
zobowiązany jest do zwrotu pełnego kosztu poniesionego przez Uczelnię w związku z jego
udziałem w Projekcie również w razie skreślenia go z listy studentów z innych przyczyn, niż
rezygnacja ze studiów.
W razie rezygnacji doktoranta z udziału w Projekcie, bez względu na przyczynę, z
zastrzeżeniem zapisu poniżej, zobowiązany jest on do zwrotu pełnego kosztu poniesionego
przez Uczelnię w związku z jego udziałem w Projekcie. Szczegółowe warunki opłat w razie
rezygnacji określa Umowa o pobieraniu nauki w ramach Projektu. Student zobowiązany jest
do zwrotu pełnego kosztu poniesionego przez Uczelnię w związku z jego udziałem w
Projekcie również w razie skreślenia go z listy studentów z innych przyczyn, niż rezygnacja
ze studiów.
Dopuszcza się możliwość rezygnacji studenta z uczestnictwa w Projekcie jedynie w razie
wystąpienia siły wyższej, przez co strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i
niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej
staranności studenta.
Uczestnikowi Projektu nie może zostać udzielony urlop dziekański.
Każda/y uczestniczka/nik przez podpisanie „Deklaracji uczestnictwa” w Projekcie akceptuje
i zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu.
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