Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.3
Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

REGULAMIN
udziału w projekcie „ISAD-International Security and Development” nr umowy o dofinansowanie
POWR.03.03.00-00-M020/16-00

§1 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Projekt – projekt pt. „ISAD-International Security and Development” nr umowy o dofinansowanie
POWR.03.03.00-00-M020/16-00
Realizator Projektu – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31–007 Kraków, NIP 675000-22-36, Regon 000001270.
Kandydat – osoba spełniająca warunki umożliwiające podjęcie studiów II stopnia na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie,
Uczestnik/ka Projektu – student/ka, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie w wyniku
rekrutacji i podpisał Deklarację udziału w Projekcie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu,
Dane Osobowe – oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 j.t.),
Biuro Projektu – Biuro projektu „ISAD-International Security and Development”, Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków pok. 25,
Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnienie i usuwanie, które wykonuje się w formie papierowej oraz w Centralnym systemie
teleinformatycznym wspierających realizację programów operacyjnych,
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695,
Warszawa,
UJ – Uniwersytet Jagielloński.
§2 Postanowienia ogólne
1) Celem głównym projektu jest umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz poprawa
dostępności międzynarodowych programów kształcenia poprzez opracowanie i realizację całego
cyklu kształcenia nowego międzynarodowego programu studiów II stopnia w trybie stacjonarnym
pn. "ISAD – International Security and Development" o profilu ogólnoakademickim na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych UJ , w ramach całego cyklu kształcenia II stopnia dla 46 kandydatów z Polski i
zagranicy w okresie od 10.2018 do 09.2020. Program dostosowany jest do wymogów współpracy
międzynarodowej i utworzony w oparciu o monitorowanie karier zawodowych absolwentów UJ,
potrzeby rynku pracy i wymogi współpracy międzynarodowej.
2) Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. w jednym
naborze w ramach jednego roku akademickiego 2018/19.
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3)

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona zgodnie z Uchwałą Senatu UJ nr 147/XII/2017 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami.

§3 Uczestnicy projektu
1) Uczestnikiem/ką projektu może być każdy kandydat spełniający warunki umożliwiające podjęcie
studiów II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie przyjęty w procesie
rekrutacji jako student Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, który dokonał
wpisu w wyznaczonym terminie na studia pierwszego stopnia w naborze 2018/2019 zgodnie z
postępowaniem rekrutacyjnym oraz podpisał Deklarację udziału w projekcie, stanowiącą
załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych stanowiące załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
2) W projekcie planowany jest udział 46 Studentów.
§4 Obowiązki Uczelni
1) Uczelnia zobowiązuje się do:
a. zapewnienia wykwalifikowanej kadry prowadzącej zajęcia,
b. zapewnienia pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć,
c. wydania Uczestnikom Projektu zaświadczeń o uczestnictwie w studiach drugiego stopnia,
wydania legitymacji studenckiej potwierdzającej posiadanie statusu studenta oraz wydania
dyplomu w wypadku pomyślnego ukończenia studiów.
2). Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu Uczestnika/ki projektu,
który powinien posiadać ubezpieczenie indywidualne NNW.
§5 Zasady przyznania ryczałtu na koszty utrzymania
1) Realizator Projektu przyzna ryczałt na koszty utrzymania dla 15 Uczestników z zagranicy, którzy
nie posiadają obywatelstwa polskiego
2) Ryczałt zostanie przyznany dla 15 osób z najwyższym wynikiem punktowym na podstawie
poniższych kryteriów:
a) 50% stanowić będzie ocena na dyplomie
b) 50% stanowić będzie propozycja pracy dyplomowej:
i.
jasno sformułowany tytuł pracy – maksymalnie 6 punktów
ii.
jasno sformułowane pytanie badawcze – maksymalnie 6 punktów
iii.
jasno sformułowana hipoteza badawcza – maksymalnie 6 punktów
iv.
jasno sformułowana strategia badawcza – maksymalnie 6 punktów
v.
wyraźnie określona metodologia – maksymalnie 8 punktów
vi.
jasno sformułowana struktura – maksymalnie 6 punktów
vii.
przygotowany przegląd literatury przedmiotu i wykazanie luki badawczej –
maksymalnie 6 punktów
viii.
przygotowana bibliografia zawierająca 15 najważniejszych pozycji (publikacje
recenzowane w ramach formuły peer-review) – maksymalnie 6 punktów
3) Ryczałt zostanie przyznany przez Komisję, w skład której wchodzić będzie kierownik projektu,
kierownik studiów, koordynator merytoryczny projektu oraz sekretarz komisji.
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§5 Obowiązki Uczestnika/ki Projektu
1) Uczestnik Projektu ma obowiązek uczestnictwa w:
a) zajęciach zawartych w programie kształcenia dla kierunku „ISAD – International Security
and Development”, studia stacjonarne II stopnia, na zasadach określonych w sylabusach
poszczególnych kursów oraz planie studiów,
b) jednym z seminariów magisterskich wybranym przez Uczestnika do końca października
2018 roku,
c) praktykach zawodowych w wymiarze min. 120 godzin zgodnie z programem praktyk
opracowanym przez Zespół Projektu.

2) Uczestnik/ka Projektu ma obowiązek uzyskania absolutorium zgodnego z programem kształcenia
i planem studiów na kierunku „ISAD – International Security and Development” studia
stacjonarne II stopnia oraz obrony pracy dyplomowej zgodnej z tematem wybranego przez siebie
seminarium dyplomowego w terminie nie późniejszym niż 30 września 2020 roku, o ile nie zaszły
okoliczności, które uzasadniają późniejszą obronę na zasadach ogólnouniwersyteckich.
3) W związku z przystąpieniem do Projektu, Uczestnik/ka Projektu oświadcza, że:
a. wyraża wolę uczestnictwa w Projekcie,
b. zna i spełnia wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie,
c. został/a poinformowany/a przez Uczelnię, że Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez
Projekt, zgodnie z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu,
e. zobowiązuje się do udziału w badaniu ankietowym w okresie co najmniej 12 miesięcy od
zakończenia kształcenia oraz innych badaniach ankietowych realizowanych na potrzeby
projektu,
f. jest świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,

§6 Rezygnacja oraz wypowiedzenie udziału w Projekcie
1) Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia przez Uczestnika oświadczenia woli
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Uczestnik Projektu może wypowiedzieć zawartą Umowę udziału w Projekcie (co wiąże się
z zakończeniem udziału w Projekcie) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
w przypadku:


udokumentowanego niewłaściwego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez
Realizatora Projektu,
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powodów losowych całkowicie uniemożliwiających dalszy udział Uczestnika w Projekcie.

3) Realizator Projektu może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym zawartą Umowę udziału
w Projekcie (co wiąże się z zakończeniem udziału w Projekcie) w przypadku, gdy:


informacje podane w karcie zgłoszeniowej Uczestnika Projektu są niezgodne z prawdą,



rozwiązaniu ulegnie umowa o dofinansowanie Projektu,



Uczestnik Projektu nie wypełnia obowiązków wskazanych w umowie udziału w Projekcie.

4) Pozostałe zapisy związane z rezygnacją oraz wypowiedzeniem udziału w Projekcie zawarte są
w umowie z Uczestnikiem Projektu.
5) W przypadku wypowiedzenia/rozwiązania przez Realizatora Projektu Umowy udziału w Projekcie
z winy Uczestnika Projektu, ma on prawo żądać zwrotu kosztów związanych z jego udziałem
w Projekcie oraz zwrotu kosztów ewentualnych kar za niewywiązanie się z umowy o
dofinansowanie Projektu, a wynikających z zakończenia udziału w Projekcie przez Uczestnika
Projektu.

§7 Postanowienia końcowe
1) Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga złożenia przez Uczestnika/kę oświadczenia woli
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Regulamin Udziału w Projekcie wchodzi w życie z dniem ………………………………………….
3) Realizator Projektu może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu Udziału w Projekcie.
4) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie umowie stosuje się odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

Załączniki:
- załącznik nr 1 – Deklaracja udziału w projekcie - wzór
- załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - wzór
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