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REGULAMIN PROJEKTU 
„Integration – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”  

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Integration - Zintegrowany 

rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół 
wyższych.  

2. Projekt realizowany jest od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.w oparciu o: 
1) umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-Z047/18-00 z dnia 05.06.2019  r. 
2) ogólne wytyczne oraz przepisy prawa właściwe dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Celem głównym projektu jest kompleksowy rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
poprzez rozszerzenie ofert edukacyjnej skutkującej podniesieniem kompetencji studentów odpowiadających 
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz usprawnienie funkcjonowania uczelni poprzez 
wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 2 
Definicja pojęć 

 
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają : 
1. Projekt – projekt pn. Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie. 
2. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a,  

00-695 Warszawa. 
3. PUM – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. 
4. Kandydat – student lub pracownik PUM spełniający warunki kwalifikacji w projekcie i ubiegający się 

o możliwość uczestnictwa w nim.  
5. Uczestnik projektu – kandydat, który został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie. 
6. Kierownik projektu – osoba koordynująca i nadzorująca prawidłową realizację i terminowość zadań  

w projekcie. 
7. Zespół projektowy – osoby powołane zarządzeniem Kanclerza do przygotowania i realizacji zadań projektu.  
8. Kierownik merytoryczny - osoba odpowiedzialna za realizację zadania merytorycznego, powołana  

do zespołu projektowego   
9. Moduł programów kształcenia – moduł realizowany w ramach projektu, który ma na celu dostosowanie  

i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, ukierunkowanie na wyposażenie 
studentów w praktyczne umiejętności oraz umiędzynarodowienie uczelni poprzez włączenie wykładowców  
z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia.  

10. Moduł podnoszenia kompetencji – moduł realizowany w ramach projektu, który ma na celu podniesienie 
określonych kompetencji studentów  

11. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego - moduł realizowany w ramach projektu, który 
ma na celu usprawnienie funkcjonowania uczelni poprzez działania podnoszące kompetencje kadr uczelni w 
zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, zarządzania informacją, umiejętności 
prezentacyjnych, staże dydaktyczne oraz wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią. 

12. Strona internetowa projektu – strona internetowa, na której zamieszczane będą informacje dotyczące 
projektu, tj. www.pum.edu.pl/integration  

13. Biuro projektu - Dział Funduszy Zewnętrznych PUM , ul. Rybacka 1, Szczecin, pokój 04, piętro -1  
 

http://www.pum.edu.pl/integration
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§ 3 
Uczestnicy projektu  

 
1. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie minimum 1009 studentów, 51 pracowników kadry 

dydaktycznej oraz 18 pracowników administracyjnych.   
2. Szczegółowa definicja Uczestnika projektu uzależniona jest od ogłoszonej formy wsparcia.  
3. Opublikowanie warunków uczestnictwa w różnych formach wsparcia będzie odbywało się na podstawie 

indywidualnego ogłoszenia dostępnego na stronach projektu / stronie głównej PUM.  
 

 
§ 4 

Zakres realizacji projektu 
 
W ramach projektu realizowane będą trzy działania (moduły): 

1) Moduł 1 – Moduł programów kształcenia  
2) Moduł 2 – Moduł podnoszenia kompetencji 
3) Moduł 6 – Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. 

 
§ 5 

Moduł programów kształcenia 
 

1. W ramach wsparcia realizowane będą kursy i wizyty studyjne. Będą to nowe elementy dydaktyki, 
dostosowane do potrzeb rynku pracy, ukierunkowane na wyposażenie studentów w praktyczne 
umiejętności.  

2. W ramach wizyt studyjnych realizowane będą wykłady prowadzone przez kadrę z zagranicy. 
3. Informacje na temat terminów i miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia, będą zamieszczane na 

stronie internetowej projektu. Zajęcia odbywały się będą w terminach niekolidujących z tokiem studiów 
(popołudniami, weekendy). 

4. PUM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie, jak również odwołania zajęć  
w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od niego. 

5. Efektem wsparcia będzie nabycie przez uczestników kursów, wizyt studyjnych wiedzy i kompetencji w danej 
dziedzinie.  

6. Uczestnicy otrzymają certyfikaty bądź zaświadczenia o ukończeniu udziału w danym kursie, wizycie 
studyjnej. Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie podpis na liście obecności.  

 
§ 6 

Moduł podnoszenia kompetencji 
 

1. Wsparcie oferowane w ramach modułu obejmuje:  
1) kursy specjalistyczne  
2) wizyty studyjne  
3) zajęcia praktyczne z udziałem pracodawców.  

4. Każdy uczestnik poddany zostanie badaniu pn. Bilans kompetencji. Badanie zostanie przeprowadzone 
dwukrotnie: na wstępie, przed przystąpieniem do danej formy wsparcia oraz po zakończeniu otrzymanego 
wsparcia. Badanie bilansu ma na celu właściwą diagnozę potencjału osobowego uczestnika oraz wpływu jaki 
odegrał udział w projekcie na podniesienie jego kompetencji.  

5. Kursy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem realizacji zajęć, w terminach niekolidujących z tokiem 
studiów. Harmonogram będzie zamieszczony i aktualizowany na stronie internetowej projektu. 

6. Efektem wsparcia uczestników w ramach modułu podniesienia będzie uzyskanie co najmniej dwóch 
kompetencji lub/i kwalifikacji, tj. zawodowe i komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie i 
interpersonalne.  

7. Uczestnicy po zakończeniu udziału w danych działaniach otrzymają odpowiednie zaświadczenia. 
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Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie prawidłowo uzupełniona dokumentacja szkoleniowa, w tym m.in. 
podpis na liście obecności. 

8. Uczestnikom wizyt studyjnych zostaną pokryte koszty dojazdu, zakwaterowania i wypłacone diety za czas 
pobytu. 

 
§ 7 

Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego 
1. Wsparcie obejmuje: 

 Modyfikacja i rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią, tworzenie otwartych zasobów 
edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia 

 Działania prowadzące do pełnej cyfryzacji i informatyzacji procesów administracyjnych, w tym wdrożenie 
systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)  

 Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych 
2. Harmonogram realizacji szkoleń dostępny będzie na stronie internetowej projektu 
3. Uczestnicy szkoleń, po zakończeniu udziału otrzymają zaświadczenia lub certyfikaty od instytucji szkolących, 

na których będą informacje dotyczące tematyki zajęć oraz liczby godzin szkoleniowych. 
 

§ 8 
Warunki rekrutacji i udziału w projekcie 

 
1. Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w oparciu o ustalone 

kryteria i limity miejsc wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu. 
2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Kryteria będą 

mierzalne poprzez zastosowanie wag punktowych. 
3. Ogłoszenia o naborze każdorazowo będą zamieszczane na stronie internetowej projektu / stronie głównej 

PUM.  
4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

1) Opracowanie szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne formy wsparcia 
2) Umieszczenie na stronie projektu / stronie głównej PUM warunków rekrutacji wraz z wykazem 

niezbędnych formularzy   
3) Ocena i kwalifikacja kandydatów: kierownik merytoryczny zadania, przedstawiciel Biura projektu,  

w sytuacjach spornych ostateczna akceptacja przez Kierownika projektu   
4) Przekazanie informacji zainteresowanym stronom o wynikach rekrutacji.  

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie osoby lub więcej o przyjęciu do udziału w 
projekcie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.  

6. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc tworzone będą listy rezerwowe. 
7. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób wcześniej 

zakwalifikowanych. 
8. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby osób ogłaszany będzie dodatkowy nabór, na ww. 

zasadach.  
9. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do podpisania dokumentów uprawniających do udziału  

w projekcie :  
1) Formularza z zakresem danych osobowych  
2) Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych -  
3) Podpisanej Umowa Uczestnictwa w projekcie    

10. W uzasadnionych przypadkach wynikających z zapisów Wniosku o dofinasowanie, sytuacji kadrowej danego 

zakładu, ograniczeń wynikających z godzin dydaktycznych, Regulamin przewiduje wskazanie liczby 

uczestników objętych wybraną formą wsparcia, która jest niezbędna do realizacji zadania.    
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§ 9 
Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnik ma prawo do: 
1) udziału w nieodpłatnych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu, 
2) otrzymania materiałów szkoleniowych, 
3) otrzymania zaświadczenia bądź certyfikatu uczestnictwa w projekcie. 

2. Uczestnikom wizyt studyjnych i stażu dydaktycznego zostaną pokryte koszty dojazdu, zakwaterowania i 
wypłacone diety za czas pobytu. 

3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 
1) systematycznego, punktualnego i aktywnego udziału w wybranych formach wsparcia w projekcie, 
2) potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach/spotkaniach poprzez złożenie własnoręcznego 

podpisu na liście obecności, 
3) wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz innych ankiet wynikających z wymogów projektu w trakcie 

jego trwania, a także po zakończeniu, 
4) do wzięcia udziału w 12-miesięcznym monitoringu losów absolwenta – dotyczy studentów, 
5) do udostępnienia w ciągu 6 miesięcy oraz po 12 miesiącach od dnia zakończenia kształcenia, 

rozumianego jako uzyskanie dyplomu ukończenia studiów, danych dotyczącego jego statusu na 
rynku pracy (zatrudnienia lub dalszego kształcenia) – dotyczy studentów. 

6) poddaniu się bilansowi kompetencji na etapie rozpoczęcia udziału w projekcie oraz analogicznym 
badaniu po zakończeniu udziału – dotyczy tylko uczestników modułu podnoszenia kompetencji, 

7) wykorzystania zdobytych kompetencji do prowadzenia zajęć ze studentami przez co najmniej jeden 
semestr – dotyczy uczestników stażu dydaktycznego z obsługi twardościomierza, 

8) niezwłocznego informowania Kierownika merytorycznego zadania o każdej zmianie danych 
zawartych w formularzach aplikacyjnych, 

9) zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej projektu, 
10) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

 
§ 10 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach,  
z przyczyn niezależnych od uczestnika projektu (przyczyny zdrowotne lub zdarzenie losowe). 

2. W przypadku rezygnacji uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji  
z udziału w projekcie wraz z podaniem jej powodów i przedłożeniem dokumentacji usprawiedliwiające 
jego rezygnację np. zaświadczenie lekarskie. 

3. Rezygnacja, z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2, może skutkować restrykcjami finansowymi w 
przypadku gdy rezygnacja uczestnika skutkować będzie zwrotem dofinansowania przez PUM. 
 

§ 11 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Dane osobowe uczestników projektu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pt. Integration 

– Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

2. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
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3. Przy przetwarzaniu danych osobowych Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zobowiązuje się do 

przestrzegania zasad wskazanych w przedmiotowej umowie o dofinansowanie projektu, w ustawie o 
ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 
danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

 
 

§ 12 
Postanowienia  końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy krajowe i unijne. 
2. Zmiana regulaminu nie powoduje zmiany umowy z uczestnikiem. 
3. Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej projektu. 
4. Powyższy regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do wglądu:   
Formularz z zakresem danych osobowych 
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Wzór - Umowa z uczestnikiem projektu - Student  
Wzór - Umowa z uczestnikiem projektu - Kadra 
 


