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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSA  
POWR.03.01.00-00-B035/17 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 
§ 1 

Definicje stosowane w Regulaminie 
1. Projekt - Projekt pn.: „Rozwój Akademickiego Biura Karier WSA” 
2. Projektodawca – Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie (WSA) 
3. Kandydat - student WSA (kierunek Malarstwo), który ubiega się o zakwalifikowanie do udziału 

w projekcie i złożył dokumenty aplikacyjne.  
4. Uczestnik -   osoba zakwal i f i kowana  do udz ia łu  w projekcie  zg o dni e  z  zasadami  

określonymi w niniejszym Regulaminie. 
5. Biuro Projektu -  Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie, ul. Siennicka 6a  
6. Osoby z  o r z e c z o n ą  n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą  -   osoby posiadające aktualne orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności. 
 

§ 2 

                                                                                                 Informacje ogólne 
1. Projekt „ Rozwój Akademickiego Biura Karier WSA” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r. 
 

§ 3 

Przepisy ogólne 
1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa określa zasady przeprowadzania rekrutacji i udziału 

Uczestnika w Projekcie. 
2. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa i rekrutacji w projekcie oraz 

praw i obowiązków Uczestnika. 
3. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią 

niniejszego Regulaminu i może rozpocząć udział w Projekcie po uprzedniej akceptacji wszystkich 
jego postanowień. 

 
§ 4 

Uczestnicy Projektu 

1. Projekt zakłada udział 228 Uczestników Projektu (185 kobiet i 43 mężczyzn).  
2. Uczestnikami Projektu mogą być studenci/tki WSA studiujący w trybie stacjonarnym i 
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niestacjonarnym na kierunku Malarstwo ze specjalnościami Malarstwo w scenografii, Kostium i 
rekwizyt sceniczny oraz Obraz multimedialny 

3. Projekt ma charakter zamknięty – obejmuje studentów WSA kierunek Malarstwo. 
4. W momencie przystąpienia do projektu uczestnik musi posiadać status studenta, przy czym wsparcie może 

być mu udzielane także po zakończeniu przez niego kształcenia, nie później jednak niż do upływu 6 
miesięcy od zakończenia kształcenia. 

 

§ 5 
Wsparcie realizowane w ramach Projektu 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
2. W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z indywidualnych konsultacji z zakresu: 

a. poradnictwa zawodowego: 
 udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia; 
 udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o 

ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia; 
 inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w 

zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów; 
 pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału i 

preferencji zawodowych; 
 analizę informacji z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, 

uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowej, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej 
studenta; 

 udzielanie porad indywidualnych w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących 
m.in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności intelektualnej i 
komercjalizacji wyników badań naukowych); 

 udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości 
podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji. 

b. zakładania własnej działalności gospodarczej: 
 podejmowanie działalności gospodarczej; 
 procedurę rejestracji firmy; 
 opodatkowanie; 
 koszty ZUS; 
 biznesplany. 

c. kształcenia przedsiębiorczośc: 
 Trening kompetencji miękkich - rozwój kompetencji osobistych i społecznych, wzmocnienie 

konkurencyjności na rynku pracy; podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości; 
 Przedsiębiorczość akademicka startupy - modele biznesowe, poszukiwanie inwestora i inne 

możliwości dofinansowania, narzędzia marketingowe, wsparcie AIP. 
3. Uczelnia zorganizuje Targi Pracy, gdzie zaprezentują się WUP, NGO lub organizacje pracodawców. 
4. Przed rozpoczęciem wsparcia każdy uczestnik projektu przejdzie badanie kompetencji, które wskaże luki 

kompetencyjne i obszary rozwojowe. Na zakończenie wsparcia badanie zostanie powtórzone (bilans 
kompetencji na wyjściu), co pozwoli zweryfikować czy wsparcie w projekcie pozwoliło na zniwelowanie luk. 

5. Poradnictwo zawodowe świadczy się w warunkach zapewniających poufność rozmów. 
6. Po zakończeniu kształcenia (w ciągu 12 msc) Uczestnicy zostaną objęci badaniem mającym na celu monitoring 

losów zawodowych absolwentów. 
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7. W wyniku projektu studenci WSA biorący udział w projekcie uzyskają kompetencje: 
a. planowania kariery; 
b. tworzenia celów zawodowych; 
c. planowania dod. działań edukacyjnych; 
d. w zakresie personal brandingu; 
e. przygotowywania dokumentów aplikacyjnych; 
f. prezentacji swoich mocnych stron; 
g. w zakresie przedsiębiorczości; 
h. uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 
§ 6 

Rekrutacja Uczestników 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości 
szans, w tym płci, jawności i przejrzystości. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna, która 
odpowiadać będzie za zakwalifikowanie kandydatów do uczestnictwa w projekcie. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w na kierunku Malarstwo. 
3. Rekrutacja prowadzona będzie w VI edycjach: 

a. I edycja   marzec 2018 
b. II edycja kwiecień/maj 2018 
c. III edycja październik/listopad 2018 
d. IV edycja   marzec/kwiecień 2019 
e. V edycja październik/listopad 2019 
f. VI edycja marzec/kwiecień 2020 
g. VII edycja październik/listopad 2020 

4. Rekrutacja prowadzona będzie poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych: 
a. Formularz rekrutacyjny (załącznik 1) 
b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2) 

5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Karier, na stronie internetowej: www.wsa.art.pl 
6. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny. 
7. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone datą oraz 

podpisem kandydata/-ki do Projektu. 
8. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem, akceptacja jego warunków oraz złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych 
zgodnych ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 1-2 do niniejszego Regulaminu. 

9. Etapy rekrutacji: 
a. I etap – złożenie formularza rekrutacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 
b. II etap - weryfikacja przez Komisję kwalifikowalności kandydatów pod kątem kryteriów 

formalnych/dostępu/premiujących. 
c. III etap – przekazanie informacji do studentów i zakwalifikowanie do projektu. 

10. Kryteria rekrutacji: 
a. kryteria dostępu: (oceniane na podstawie formularza rekrutacyjnego, zaświadczeń i 

oświadczeń) - ocena 0/1 – status studenta na kierunku Malarstwo. 
b. kryteria premiujące: (oceniane na podstawie oświadczeń/zaświadczeń): osoby z orzeczoną 

niepełnosprawnością. W projekcie pierwszeństwo w udziale będą mieli studenci niepełnosprawni jako 
grupa dewaloryzowana na rynku pracy. 



 

 

Rozwój Akademickiego Biura Karier WSA  

c. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w projekcie zostaną zastosowane dodatkowo 
następujące kryteria (lista rezerwowa): 

i. posiadanie niewielkiego doświadczenia zawodowego - wsparcie będzie kierowane przede 
wszystkim do osób, które dotychczas nie zajmowały się planowaniem swojej kariery zawodowej 
(5 pkt - brak doświadczenia; 3 pkt - 1-3 m-cy doświadczenia; 1 pkt - do 12 m-cy doświadczenia), 

ii. średnia ocen ze studiów - WSA chce promować studentów uzyskujących dobre wyniki w nauce, 
z naszych doświadczeń wynika też, iż często takie osoby poświęcają się wyłącznie nauce, zaś nie 
potrafią zdobywać doświadczenia koniecznego w pracy zawodowej - punktacja taka jak średnia 
ocen np. średnia 4,56= 4,56 pkt), 

iii. w przypadku uzyskania takiej samej liczby pkt przez kilku kandydatów - kolejność zgłoszeń. 
11. Dobór form wsparcia dla konkretnego uczestnika odbywać się będzie na podstawie badania kompetencji, które 

wskaże luki kompetencyjne i obszary rozwojowe. 
12. Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo i/lub telefonicznie o zakwalifikowaniu do projektu.  
13. W przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników, a większej liczby chętnych niż miejsc istnieje możliwość 

uzupełnienia o osobę z listy rezerwowej. 
 

§ 7 
Obowiązki Uczestnika Projektu 

 Uczestnik w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do: 
a.  Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do zaleceń 

Personelu projektu, aktywnego uczestnictwa w poszukiwaniu pracy, uczestnictwa w proponowanych 
rozmowy rekrutacyjne itp. 

b.  Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na 
listach obecności. 

c. Współpracy i stałego kontaktu z Personelem projektu, Doradcą Zawodowym, pracownikiem ABK. 
d. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, testów kompetencji zawodowych i innych 

zalecanych do zdiagnozowania potencjału i poziomu Uczestnika. 
e. Bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy 

udział w Projekcie. 
f. Natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i 

kontaktowych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. 
podjęcie zatrudnienia). 

g. Udziału w badaniu ankietowym prowadzonym 12 miesięcy po zakończeniu kształcenia. 
h.  W ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia dostarczenia do Biura Projektu „Oświadczenia o 

podjęciu zatrudnienia: umowa o pracę/ umowa cywilno-prawna lub oświadczenia o samozatrudnieniu 
lub rozpoczęciu działalności gospodarczej lub oświadczenie o podjęciu/kontynuowaniu studiów na 
studiach II, III st.” Zatrudnienie rozumiane jest jako: zawarcie umowy pracę na okres min. 3 msc w 
wymiarze co najmniej ½ etatu; umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 
msc; samozatrudnienie lub rozpoczęcie działal.gospod. trwające co najmniej 3 msc. 

 
§ 8 

Zasady udziału w Projekcie 
1. Każdy Uczestnik otrzymuje wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa z zakresu: 

a. poradnictwa zawodowego; 
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b. zakładania własnej działalności gospodarczej; 
c. kształcenia przedsiębiorczości.  

2. Wszelkie nieobecności wymagają uzasadnienia i usprawiedliwienia w terminie do 7 dni od 
momentu ich wystąpienia.  W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami 
zdrowotnymi, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Karier zwolnienia 
lekarskiego, nawet w przypadku choroby trwającej 1 dzień. W pozostałych przypadkach uczestnik 
poproszony zostanie o złożenie stosownego oświadczenia. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o 

dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz 
obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby 
było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także w przypadku 
pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej (IP). 

3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie, 
Uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani przez Projektodawcę telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na 
stronie internetowej www. 

4. Aktualna treść Regulaminu Uczestnictwa dostępna jest w Biurze Karier, na stronie internetowej 
Projektodawcy. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2018 r. i obowiązuje przez cały okres trwania Projektu. 


