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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA  
W OTWARTYCH, POPULARNONAUKOWYCH WYKŁADACH   

„WSZECHNICA INFORMATYCZNA”  
REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. 

„PROGRAM ROZWOJU OFERTY DYDAKTYCZNEJ I PODNOSZENIA 
KOMPETENCJI WYKŁADOWCÓW W WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE 

INFORMATYKI” 
 

ROZDZIAŁ I 
INFORMACJE O PROJEKCIE, CELE I GRUPA DOCELOWA PROJE KTU 

 
1. Projekt realizowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, 
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego 
uczelni. 
 

2. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i poprawa 
jakości oferty edukacyjnej w Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.  

 
3. Grupa docelowa projektu: 

 
Osoby dorosłe (w wieku 18-70 lat, w tym 5% w wieku 45+), pracujące ale też 
pozostające bez zatrudnienia, spoza środowiska akademickiego, które chcą podwyższać 
kompetencje ICT poprzez uczestnictwo w otwartych wykładach popularnonaukowych. 
Mogą to być osoby związane już z informatyką np. zawodowo oraz osoby chcące 
nabyć nowe umiejętności z tego zakresu lub przekwalifikować się. Do tej grupy należy 
także zaliczyć absolwentów uczelni, którzy nie kontynuują nauki.  
 

4. Opis zajęć: 
 
„Wszechnica Informatyczna” jest to cykl otwartych, popularnonaukowych wykładów 
z zakresu ICT o charakterze szkoleniowym w wymiarze 12 godzin szkoleniowych na 
jeden blok tematyczny. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZE Ń 

 
1. Osoby, które chcą wziąć udział w wykładach realizowanych w ramach projektu zgłaszają 

chęć uczestnictwa  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

internetowej:http://projektyefs.wwsi.edu.pl/infp.php/kuznia-technologiczna.html                      
lub osobiście w Biurze projektu przy ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa, pokój 114. 

• O zakwalifikowaniu się na dany wykład decyduje: 
a. Data przesłania formularza zgłoszeniowego  
b. Spełnienie kryterium dotyczącego statusu danego uczestnika. 
c. Dostępność miejsc na poszczególne wykłady. 
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2. Warunkiem udziału w zajęciach jest złożenie i podpisanie w dniu wykładu 
Oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i 
deklaracji uczestnictwa w projekcie, którego wzór znajduje się na stronie 
internetowej 
http://projektyefs.wwsi.edu.pl/adm.php/edit_content,edit,130,content.html 

 
3. Rekrutację osób do uczestnictwa w wykładach objętych projektem prowadzi 

pracownik Biura Projektu przypisany do tego zadania. 
 

4. Proces rekrutacji rozpocznie się z dniem 1 października 2010r. i trwać będzie do 
momentu zamknięcia list podstawowych oraz list rezerwowych na poszczególne 
wykłady. 

 
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wykładach należy poinformować Biuro 

projektu nie później niż na dziesięć dni przed terminem ich realizacji. 
 

6. Rekrutacja uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci.  
 

ROZDZIAŁ III 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 
przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie. 
 
2. Uczestnik wykładu zobowiązuje się do potwierdzenia swojego uczestnictwa na liście 
obecności. 
 
3. Uczestnik zobowiązany jest do udostępnienia swoich danych osobowych dla celów 
związanych z realizacją, monitoringiem i ewaluacją projektu w ramach, którego 
realizowane jest szkolenie. 
 
4. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zastrzega sobie prawo do odwołania lub 
zmiany terminu zajęć z przyczyn losowych-informacja ta zostanie przekazana 
uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej i zamieszczona na stronie 
internetowej: http://projektyefs.wwsi.edu.pl/. 

 
ROZDZIAŁ IV 

PRAWA UCZESTNIKA SZKOLENIA 
 

 Każdy uczestnik zajęć ma prawo do: 
 

1. Bezpłatnego udziału w wykładach, na które się zakwalifikował i w których         
uczestniczy zgodnie z warunkami uczestnictwa opisanymi w Rozdziale III 
niniejszego Regulaminu. 

 
2. Zgłaszania uwag i oceny wykładu, w którym uczestniczy. 

 
3. Otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w wykładach współfinansowanych w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaświadczenie może być wydane po 
uczestnictwie w dowolnych 4 wykładach. 
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ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
1.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2010 roku.  

 
2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze projektu oraz na stronie 
internetowej http://projektyefs.wwsi.edu.pl/. 

 
3. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego 
Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych. 

 
 

     
 


