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Projekt „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu” POWR.03.05.00-00-Z115/17 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji projektu „Zintegrowany program kształcenia 

i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych.  

2. Realizatorem projektu jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w skrócie AWF 

Wrocław.  

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2022 roku zgodnie 

z umową o dofinansowanie projektu numer POWR.03.05.00-00-Z115/17-00.  

4. Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego Programu Kształcenia i Rozwoju Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, który pozwoli na podniesienie kompetencji 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez minimum 1078 

studentów studiów stacjonarnych AWF we Wrocławiu oraz wdrożenie zmian w zakresie 

zarządzania procesem kształcenia na uczelni w tym, podniesienie kompetencji zarządczych 

minimum 130 pracowników uczelni w okresie 01.08.2018- 31.07.2022 r.  

5. Zasięg projektu – ogólnopolski.  

6. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

7. Regulamin  określa  organizację oraz zasady  realizacji  projektu, a także zasady uczestnictwa 

w  projekcie, a  w szczególności:  

a) zakres wsparcia (struktura merytoryczna zadań objętych projektem)   

b) zasady realizacji projektu, 

c) procedury rekrutacji,  

d) prawa i obowiązki uczestników projektu,  

e) prawa i obowiązki beneficjenta.  

8. Schemat organizacyjny projektu określa załącznik nr 4. 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  

Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 

47a, 00-695 Warszawa.  

Beneficjent – Podmiot realizujący projekt – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF 

Wrocław) 
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Projekt – projekt „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu” realizowany przez AWF Wrocław na podstawie umowy o dofinansowanie numer 

POWR.03.05.00-00-7115/17-00,współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych. 

Zakres wsparcia - struktura merytoryczna zadań objętych projektem (moduły, zadania w ramach 

modułów, formy działań, nowe specjalności, nowe struktury kompetencji).  

Uczestnik projektu – student/tka Wydziału Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Sporcie lub Wydziału 

Wychowania Fizycznego, który/a po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie 

został/a zakwalifikowany/a do udziału w poszczególnych formach wsparcia realizowanych w ramach 

projektu oraz kadra administracyjna i kierownicza Akademii Wychowania Fizycznego, która przystąpi 

do oferowanych szkoleń w ramach realizacji zadania 5.  

Zespół Projektowy (ZP) – kadra odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu.  

Komitet Sterujący (KS) – organ pełniący funkcję organu nadzorująco-doradczego, składającego się 

z przedstawicieli kierownictwa Uczelni.  

Strona internetowa projektu – www.awf.wroc.pl zakładka Dydaktyka-> Projekty -> Zintegrowany 

program kształcenia i rozwoju AWF we Wrocławiu 

 

§ 3 

Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu: 

1. W ramach projektu realizowane są następujące moduły: 

Moduł I – Nowe Programy Kształcenia – dostosowanie i realizacja programów kształcenia do 

potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych 

na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności. Szczegółowy zakres wsparcia oraz 

szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa zostały określone w załączniku nr 1 

do niniejszego regulaminu.  

Moduł II – Program Rozwoju Kompetencji – cykl działań dla studentów (kursy, certyfikowane 

szkolenia, zajęcia warsztatowe) mających na celu podnoszenie kompetencji osób 

uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki 

i rozwoju kraju. Szczegółowy zakres wsparcia oraz szczegółowe zasady rekrutacji 

i uczestnictwa zostały określony w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.  

Moduł III – Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego – działania podnoszące 

kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych AWF oraz działania 

obejmujące stworzenie informatycznych narzędzi wspierających procesy zarządzania 

Uczelnią. Szczegółowy zakres wsparcia oraz szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa 

zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.  

2. Merytoryczna struktura modułów: 

1. Moduł I:  

a. zadanie 1: Dostosowanie programów kształcenia - utworzenie nowych specjalności 

dla Wydziałów: Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii oraz  Nauk o Sporcie; 

2. Moduł II: 

a. zadanie  2: Organizacja i przeprowadzenie bilansu kompetencji studentów; 

http://www.awf.wroc.pl/
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b. zadanie 3: Podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunku Turystyka 

i  Rekreacja oraz kompetencji językowych studentów kierunków Turystyka 

i  Rekreacja, Sport, Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie Fizyczne; 

c. zadanie 4: Podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunków Sport, 

Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia 

3. Moduł III: 

a. zadanie 5: Podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i 

kierowniczej; 

b. zadanie 6: Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią 

 

§4 

Ogólne zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikami projektu są studenci studiów stacjonarnych oraz pracownicy Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu.  

2. Udział w realizacji zadań przewidzianych w modułach określają Szczegółowe Zasady Rekrutacji 

i  Uczestnictwa;,  

3. Osoby zakwalifikowane przez Komisje Rekrutacyjne do uczestnictwa w projekcie, nabywają status 

uczestnika projektu:  

4. Wszystkie informacje oraz dokumenty aplikacyjne, niezbędne do przystąpienia i udziału 

w  realizacji projektu, są dostępne na stronie internetowej projektu w zakładce „Dokumenty”.  

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Beneficjenta 

1. Beneficjent 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 realizacji zadań projektu z ważnych przyczyn,  

d) żądania złożenia zaświadczenia o kontynuacji nauki lub informacji o podjęciu zatrudnienia,  

e) monitorowania postępu w realizowaniu zadań projektu przez uczestników projektu oraz do 

przeprowadzenia ewaluacji projektu,  

f) dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.  

2. Beneficjent zobligowany jest do:  

a) zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w zakresie prowadzonych zajęć 

w  ramach projektu,  

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

przystosowanych dla osób niepełnosprawnych: podjazdy, winda, sale z odpowiednim 

nagłośnieniem i sprzętem dostosowanym do rodzajów niesprawności uczestników projektu,  

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

zapewnienia dostępności udziału w projekcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn,  
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d) wydania zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających udział w realizacji zadań 

objętych wsparciem, przewidzianych w projekcie. 

e) prowadzenie monitoringu oraz do ewaluacji ogółu zadań przewidzianych w projekcie.  

 

§ 6 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnik ma prawo do:  

a) uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu,  

b) uczestniczenia w wielu formach realizacji projektu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

uczestnika, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych,  

c) otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych, materiałów zużywalnych, 

przewidzianych w formach wsparcia.  

2. Uczestnik jest zobowiązany jest do:  

a) obligatoryjnego uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z Regulaminem Studiów,  

b) przystąpienia do badania bilansu kompetencji uczestnika na początku i na zakończenie 

udziału w projekcie (zadania 3 i 4),  

c) wypełniania ankiet oceniających poziom wiedzy i posiadanych umiejętności z danego zakresu 

tematycznego oraz do wypełniania ankiet ewaluacyjnych,  

d) udostępniania danych, niezbędnych dla dokumentowania zadań realizowanych przez 

Beneficjenta niezbędnych dla monitorowania i sprawozdawczości w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym m.in. formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 5) 

oraz oświadczenie uczestnika (załącznik nr 7).   

e) regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach projektu 

w terminie i miejscu ustalonym przez Zespół Projektowy (zadania 3 i 4),  

f) przystąpienia do zaliczenia/egzaminu/testu, jeśli dane zadanie przewiduje sprawdzenie 

osiągniętych wyników,  

g) potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach/szkoleniach/wyjazdach oraz 

potwierdzania faktów wykorzystywania materiałów zużywalnych poprzez złożenie 

własnoręcznego podpisu na liście obecności,  

h) dostarczania w wyznaczonym terminie do Zespołu Projektowego wymaganych dokumentów, 

w celu rozliczenia udziału w projekcie,  

i) informowania o wszelkich zmianach danych uczestnika (zwłaszcza w danych dotyczących 

zmiany nazwiska, adresu korespondencyjnego, telefonu kontaktowego) podanych 

w formularzu danych osobowych, w terminie 7 dni od momentu ich zaistnienia.   

j) po zakończeniu udziału w projekcie przekazania zaświadczenia o kontynuacji nauki lub 

informacji o zatrudnieniu  w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia na danym stopniu 

studiów. Obowiązek ten dotyczy zatrudnienia rozumianego jako:  

a. umowa o pracę na okres min. 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu, 

b. umowa cywilnoprawna, 

c. rozpoczęcie działalności gospodarczej, na okres co najmniej 3 miesięcy. 

 

§ 7 
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Monitorowanie i ewaluacja projektu 

1. W ramach procesu ewaluacji projektu, uczestnicy projektu zobowiązani są do: 

a.  wypełniania anonimowych ankiet ewaluacyjnych, oceniających proces dydaktyczny, 

b.  wypełniania ankiet oceniających organizację realizacji projektu, 

c. uczestnictwa w testach sprawdzających wiedzę zdobytą w trakcie zajęć 

zrealizowanych w ramach projektu (testy kompetencyjne), 

2. Zgoda na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych przez uczestników projektu 

oznacza akceptację zasad monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. 

 

§ 8 

Zasady rezygnacji i skreślania z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja uczestnika projektu z udziału w realizacji projektu jest możliwa wyłącznie z przyczyn 

udokumentowanych problemów zdrowotnych, działania siły wyższej lub innych ważnych 

przyczyn, które co do zasady nie mogły być znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału 

w projekcie. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik projektu jest zobowiązany 

do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie, wraz z podaniem 

przyczyn takiej decyzji (załącznik nr 6).  

2. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników projektu zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie Studiów AWF we Wrocławiu.  

3. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku opuszczenia przez 

niego więcej niż 20% zajęć, niedopełnienia obowiązków wynikających z zasad realizacji zadań 

w  przypadku naruszenia innych postanowień niniejszego Regulaminu, umowy lub naruszenia 

przepisów obowiązującego prawa.   

4. W przypadku skreślenia uczestnika projektu z powodów opisanych w pkt. 2 i 3, Beneficjent może 

domagać się od niego zwrotu kosztów związanych z jego udziałem w projekcie, a nadto zwrotu 

kosztów poniesionych przez Beneficjenta, jeśli skreślenie to spowodowało istotne zakłócenie 

procesu realizacji projektu.   

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Komitet Sterujący 

w oparciu o zasady przyjęte w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, a także, w razie 

konieczności na podstawie postanowień Kodeksu Cywilnego.  

2. Zespół Projektowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany treści 

niniejszego Regulaminu, wymagają formy pisemnej.  

3. Wszyscy Uczestnicy projektu są zobowiązani zaakceptować niniejszy Regulamin i przestrzegać 

jego postanowień.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
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Załączniki:  

1.  Załącznik nr 1 - Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa – moduł I  

2.  Załącznik nr 2 - Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa – moduł II  

Załącznik 2.1 – Formularz rekrutacyjny  

Załącznik 2.2 – Architektonika zadań modułu 2 

3.  Załącznik nr 3 - Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa – moduł III  

Załącznik 3.1 – Formularz rekrutacyjny  

4.  Załącznik nr 4 – Schemat organizacyjny projektu 

5.  Załącznik nr 5 Formularz zgłoszeniowy  

6.  Załącznik nr 6 - Formularz rezygnacji 

7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 

 

 


