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Regulamin uczestnictwa w projekcie pt.: 

”Program Rozwoju Kompetencji kierunku Transport  na WMRiT Politechniki Poznańskiej  (PRKT)" 

I. Postanowienia Ogólne 

§ 1 

1.    Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt.: „Program Rozwoju 
Kompetencji kierunku Transport na WMRiT Politechniki Poznańskiej  (PRKT)" 
2.    Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Priorytet III 
"Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju ”, Działanie 3.1. "Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym”  
3.    Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Politechnika Poznańska. 

§ 2 

1.    Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, oznaczają: 
 Uczelnia – Politechnika Poznańska (PP); 
 Beneficjenci  – studenci PP studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego  stopnia kierunku 

Transport prowadzonego na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu  PP, którzy  przeszli 
wstępny bilans kompetencji /i lub kwalifikacji, złożyli deklarację udziału w projekcie oraz 
mają od jednego do maksymalnie czterech semestrów do ukończenia cyklu kształcenia na 
określonym poziomie; 

 Indywidualna ścieżka Wsparcia – ścieżka wsparcia określana dla każdego studenta/ki  na 
podstawie przeprowadzonego bilansu kompetencji i określonego poprzez to poziomu luk 
kompetencyjnych; 

 Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 
 Projekt – „Program Rozwoju Kompetencji kierunku Transport na WMRiT Politechniki 

Poznańskiej  (PRKT)”; 
 Biuro Projektu – siedziba: Politechnika Poznańska, Wydział MRiT, Instytut Maszyn Roboczych  

i Pojazdów Samochodowych  ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań pok. 826 tel. 61-6652129,  
61 6652716 szymon.fierek@put.poznan.pl, maciej.bienczak@put.poznan.pl 

 Strona internetowa projektu: www.dts.put.poznan.pl/power. 

§3 

1.    Projekt jest realizowany w okresie 09.01.2017 - 08.01.2019. 
2.    Jednostką realizującą projekt jest Wydział Maszyn Roboczych i Transportu (WMRiT). 
3.    Beneficjentami projektu są studenci PP studiów stacjonarnych pierwszego  lub drugiego  stopnia 
kierunku Transport  prowadzonego na WMRiT  PP mający od jednego do maksymalnie  czterech 
semestrów do ukończenia cyklu kształcenia na określonym poziomie 

mailto:szymon.fierek@put.poznan.pl
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§ 4 

1.    Ogólnym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na 
poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.  
2.    Projekt zakłada podnoszenie kompetencji w obszarach zawodowych, analitycznych, językowych 
oraz komunikacji . W  ramach projektu planowane jest uzupełnienie luk  kompetencyjnych studentów 
i studentek  potwierdzonych przez zdobycie poświadczeń (certyfikatów, zaświadczeń, uprawnień) w 
formie właściwej dla danego typu  kompetencji : 

 przewoźnika krajowego oraz międzynarodowego w transporcie drogowym osób i/lub rzeczy, 

 diagnostyka w zakresie badań technicznych pojazdów, 

 operatora wózków jezdniowych, 

 ADR –na transport ładunków niebezpiecznych, 

 językowych. 

 odbycie szkoleń z zakresu wykorzystania oprogramowania PTV Visum.  

 praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy w ramach pracy nad konkretnymi projektami 
zgłaszanymi przez przedsiębiorców   w ramach prac zespołowych.  

 wizyty dydaktyczne w firmach sektora TSL, dostawcami i klientami tego sektora oraz w 
instytucjach otoczenia biznesu.  

II. Zasady uczestnictwa w projekcie w czasie jego trwania  

§ 5 

1. Wszyscy studenci przystępujący do Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia 
następujących dokumentów: 
a. deklaracji uczestnictwa projekcie  wraz z kwestionariuszem osobowym, 
b. oświadczenia uczestnika projektu zgodnie  ze wzorem będącym  zał. nr 7 do umowy 

o dofinansowanie – przed każdorazowym otrzymaniem wsparcia. 
2. Złożenie dokumentów, o których mowa w ust.1 jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa we 

formach wsparcia zawartych w § 4, punkcie 2 niniejszego regulaminu zgodnie z § 5. ust. 3 
3. Udział w danej formie wsparcia dla uczestnika/ki projektu jest określony indywidualne dla 

każdego uczestnika/ ki projektu. Podstawą określenia  indywidualnej ścieżki wsparcia  jest 
przeprowadzony bilansu kompetencji. Efektem bilansu kompetencji jest określenie poziomu luk w 
poszczególnych kompetencyjnych wskazanych w §  ust. 4. dla każdego uczestnika/czki projektu. 
Termin badania bilansu kompetencji celem określenia indywidualnej ścieżki wsparcia został 
określony na 30.01. Udział w badaniu jest dobrowolny dla wszystkich studentów studiów 
stacjonarnych I i II stopnia  kierunku Transport na WMRiT mających od jednego do maksymalnie  
czterech semestrów do ukończenia cyklu kształcenia na określonym poziomie. 

4. Każdy uczestnik wsparcia podlega indywidualnemu badaniu z zakresu uzyskanego każdorazowo 
wsparcia w formie bilansu ex post. Badanie to ma na celu określenie poziomu zmniejszenia luki 
kompetencyjnej. Potwierdzeniem uzyskanych kompetencji są zdobyte certyfikaty, zaświadczenia, 
nabyte uprawnienia , zrealizowane projekty, odbyte wizyty studyjne.  
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5. Nie zaliczenie semestru zajęć objętego tokiem studiów lub rezygnacja ze studiów skutkuje utratą 
praw do pozostałych  form wsparcia zawartych w § 4, punkcie 2 niniejszego regulaminu, bez 
względy na pozom zdefiniowanych luk kompetencyjnych określonych w indywidualnej ścieżce 
wsparcia.  

6. Liczby studentów/ek objętych formami wsparcia zawartymi w § 4, punkcie 2 niniejszego 
regulaminu są określone umową podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.  

7. Beneficjenci są zobowiązani do potwierdzania swojego udziału w we wszystkich zajęciach, 
szkoleniach, wizytach, kursach na listach  obecności.  

III. Zasady monitoringu Uczestników projektu po uzyskaniu statusu absolwenta na danym poziomie 
kształcenia na PP 

§ 6 

1. Zgodnie z wymogami Projektu, wszyscy Beneficjenci  podlegają procesowi monitoringu i kontroli 
mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz doskonalenie 
oferowanych form wsparcia wymienionych w §4, punkcie 2 niniejszego regulaminu. Proces 
monitoringu obejmuje  okres 12 miesięcy po uzyskaniu statusu absolwenta danego stopnia 
kształcenia. 

2. By proces monitoringu był skuteczny  każda zmiana danych kontaktowych w/w okresie musi być 
zgłaszana poprzez formularz zmian danych kontaktowych dostępny na stronie projektu 
www.dts.put.poznan.pl/power zakładka: dokumenty do monitoringu  beneficjenta Formularz ten 
musi być przesłany albo formą tradycyjną  do Biura projektu ( ul. Piotrowo 3 pok. 826, 60-695 
Poznań ) albo drogą mailową na przynajmniej dwa z poniżej wskazanych adresów mailowych: 
- adam.redmer@put.poznan.pl 
- maciej.bienczak@put.poznan.pl 
- beata.byczyk@put.poznan.pl 
- damian.luczak@pout.poznan.pl 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Beneficjenci Ostateczni przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie akceptują warunki 
niniejszego regulaminu. 

2. Aktualna treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu i na stronie internetowej 
www.dts.put.poznan.pl/power. 

3. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa powszechnego oraz wewnętrzne regulacje Uczelni. 
   
 Kierownik projektu  


