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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„ Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam” 

 
§ 1 

Informacje ogólne 

1. Beneficjentem jest Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 30.09.2018 r.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

4. Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-CO60/16-00. 

5. Na rzecz realizacji Projektu została zawarta Umowa partnerska między Uniwersytetem Medycznym w Lublinie 

a Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło w Lublinie. 

6. Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych. 

7. Celem głównym Projektu jest rozwój kompetencji w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia 

krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego 120 uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych (72 K i 48 M) podczas zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

realizowanych w ramach Projektu. 

8. Udział Uczestnika w Projekcie jest bezpłatny. 
9. Biuro Projektu mieści się w Lublinie przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, II piętro, pok. 235, 

tel. 81 448 52 90, czynne dla Uczestników/czek Projektu w godz. 800 – 1500, strona internetowa: 

http://umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-

lublinie/misja-med-odkrywam-rozumiem-doswiadczam/ 

10. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

a. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Informacji i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 

Warszawa 

b. Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prowadzący wyżej wymienione zadanie  

w ramach Projektu (w skrócie UMLUB) 

c. Umowa o dofinansowanie projektu – umowa zawarta przez Uczelnię z Instytucją Pośredniczącą określająca 

zasady realizacji Projektu oraz jego dofinansowania w ramach programu 

d. Uczestnik/czka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na podstawie zasad określonych 

w regulaminie, która podpisała deklarację uczestnictwa i umowę uczestnictwa w projekcie 

e. Komisja Rekrutacyjna – zespół osób (Opiekun + dwóch nauczycieli) powołanych przez Dyrektora szkoły, 

który sporządzi listy zakwalifikowanych Uczestników/czek Projektu  

f. Projekt – Projekt „ Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam” realizowany przez Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu 

 

§2 

Zakres wsparcia 

1. Oferowane w ramach projektu wsparcie obejmuje: 

a. Pakiet 17 modułów dydaktycznych zajęć grupowych (po 2 h dydaktyczne każdy) w zakresie dyscyplin 

medycznych i farmaceutycznych, poszerzających podstawę programową z chemii, biologii, biofizyki, 

rozwijający kompetencje uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego  

   

http://umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/misja-med-odkrywam-rozumiem-doswiadczam/
http://umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/misja-med-odkrywam-rozumiem-doswiadczam/
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i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, w których wezmą udział wszyscy 

Uczestnicy Projektu oraz dwudniową Olimpiadę na zakończenie Projektu, 

b. Pomoce dydaktyczne niezbędne do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

c. Sale i laboratoria wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i dostosowana do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością, 

d. Wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, 

e. Przerwy kawowe w czasie spotkań, 

f. Możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegów dla Uczestników mieszkających w odległości 

ponad 50 km od miejsca realizacji Projektu (szczegółowe warunki określone w § 6 Regulaminu), 

g. Dyplomy potwierdzające udział w Projekcie zawierające efekty kształcenia, wystawione przez Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie. 

 

§3 

Organizacja wsparcia 

2. Moduły (każdy po 2 h dydaktyczne, tj. 45 min) będą realizowane podczas 6 spotkań; 7 spotkanie odbędzie się  

w formie dwudniowej olimpiady wiedzy. 

3. Zajęcia będą prowadzone w 15-osobowych grupach. 

4.  Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasad równości szans kobiet i mężczyzn. 

5.  Warunkiem zaliczenia udziału w Projekcie jest 100%-owa obecność Uczestnika/czki na zajęciach, potwierdzona 

własnoręcznym podpisem na liście obecności oraz w dzienniku zajęć. 

6. Każda nieobecność Uczestnika/czki na zajęciach musi zostać przez niego usprawiedliwiona w formie pisemnej 

oraz odpracowana w ramach innej grupy. Odpracowanie zajęć w ramach innej grupy jest możliwe,  

a Uczestnik/czka po uzgodnieniu terminu uzyska zgodę osoby prowadzącej na odpracowanie zajęć. Niespełnienie 

tego kryterium stanowi podstawę do skreślenia z listy Uczestników.  

7. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć.  

8. Zajęcia odbywać się będą w oparciu o infrastrukturę i bazę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie. 

9. Uniwersytet zapewni, by wszystkie miejsca, w których prowadzone będą działania projektowe były  

w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

10. Uniwersytet zobowiązuje się do rzetelności w organizowaniu zajęć i stałego nadzoru metodycznego i 

organizacyjnego nad realizacją Projektu. 

11. Informacje o projekcie, formularze oraz aktualne harmonogramy zajęć dostępne będą na stronie internetowej 

Projektu: http://umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-

w-lublinie/misja-med-odkrywam-rozumiem-doswiadczam/ oraz w Biurze Projektu. 

 

§ 4 

Obowiązki Szkoły w zakresie rekrutacji monitoringu 

1. Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych.  

2. Warunkiem uczestnictwa Szkoły w Projekcie jest: 

a. Zawarcie porozumienia z UMLUB na mocy Zarządzenia Rektora  Nr 139/2015 z dn. 15 listopada 2015 r., 

b. Zrekrutowanie 15 Uczestników Projektu przez Komisję Rekrutacyjną w celu zakwalifikowania i ustalenia 

podstawowej, liczącej 15 osób i listy rezerwowej, liczącej 10 osób, 

c. Przekazanie protokołu z rekrutacji oraz wypełnionych i podpisanych przez rodziców/opiekunów uczniów 

niepełnoletnich dokumentów zgłoszeniowych Koordynatorowi projektu: 

 Formularz zgłoszenia udziału w projekcie 

 oświadczenie Uczestnika/czki Projektu  

 Deklaracja uczestnictwa 

 Umowa uczestnictwa 

d. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień. 

2. Rekrutację uczniów do projektu przeprowadzi szkoła. Dyrektor szkoły wyznaczy osobę – Opiekuna oraz dwóch 
nauczycieli, którzy wraz z Opiekunem stanowić będą Komisję Rekrutacyjną.  

http://umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/misja-med-odkrywam-rozumiem-doswiadczam/
http://umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/misja-med-odkrywam-rozumiem-doswiadczam/
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3. Opiekun będzie odpowiedzialny m.in. za: 

 rekrutację z uwzględnieniem dbałości o niedyskryminowanie żadnej płci oraz niedyskryminowanie za 
względu na niepełnosprawność, 

 prowadzenie Dziennika kompetencji ucznia, w którym  oceni poziom kompetencji każdego ucznia na wejściu 
oraz będzie oceniać ich przyrost w trakcie trwania projektu (oceny tej będzie dokonywał po każdych 
zajęciach, dla każdego ucznia oddzielnie), a na koniec projektu dokona oceny całości,  

 opiekę nad Uczestnikami podczas zajęć na Uczelni.  
 
4. Z każdej szkoły, na podstawie przeprowadzonej rekrutacji, wyłoniona zostanie grupa 15 uczniów, którzy wezmą 

udział w projekcie.  
5. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Kandydatów biorąc pod uwagę: 

 Kryteria formalne: 
-  Uczniowie i uczennice z klas I i II  

 Kryteria premiujące: 
-  Uczniowie i uczennice z klas I i II o profilu biol-chem  -    1  pkt 
-  Uczestnicy/czki (nie-laureaci) olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki i pokrewnych -  2 pkt 
-  Laureaci ww olimpiad -  3 pkt. 
-  Uczestnicy z niepełnosprawnością -  1 pkt 

 Kryteria dodatkowe: 
-   laureaci konkursów z biologii i chemii organizowanych przez Kuratorium Oświaty  – 1 pkt 

-   wynik z ostatniego poziomu nauczania biologii i chemii:  celujący - 3 pkt., b. dobry - 2 pkt.,  dobry i  

poniżej - 1 pkt. 

-  kolejność zgłoszeń 

6. O zakwalifikowaniu Kandydata decydują: liczba uzyskanych punktów z oceny wg kryterium premiującego,  
a w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez 2 lub więcej osób decydują kryteria dodatkowe.  

7. Komisja Rekrutacyjna (Opiekun + 2 nauczycieli) sporządzi listy zakwalifikowanych do Projektu Uczniów  
z podziałem na płeć, z uwzględnieniem kryteriów premiujących oraz listę rezerwową (10 osób). 

8. Kandydat z listy rezerwowej będzie kwalifikowany do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osoby z listy 
podstawowej. 

9. Koordynator projektu dokona weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych oraz protokołu z posiedzeń Komisji 
Rekrutacyjnej pod względem spełniania kryteriów i zakwalifikuje Uczestnika do projektu. 

10.  Przed rozpoczęciem wsparcia każdy z zakwalifikowanych do Projektu Uczestników , a w przypadku osób 
niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny podpisze:  

 Załączniki uzupełniane na etapie rekrutacji: 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia udziału 

Załącznik nr 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu 

 Załączniki uzupełniane po zakwalifikowaniu do Projektu: 

Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  

Załącznik nr 4. Umowa uczestnictwa 

1. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub pocztą tradycyjną w Biurze Projektu - Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, II piętro, pok. 235. 

2. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim w sposób czytelny. 
3. Złożenie kompletnych dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem zamiaru udziału w projekcie  

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do realizacji celów rekrutacji zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.) 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestników/czek 

1. Uczestnik/czka zajęć ma prawo do: 

a. udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

b. otrzymania pomocy dydaktycznych w trakcie zajęć, 

c. skorzystania z dofinansowania do dojazdu i noclegu, na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu. 

2. Uczestnik/czka zajęć jest zobowiązany do: 

a. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, 

b. przestrzegania postanowień Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Umowy uczestnictwa, 

c. udziału w zajęciach w wyznaczonych terminach, godzinach i miejscu, 

d. uczestnictwa w 100% zajęć pod rygorem skreślenia z listy Uczestników/czek, 
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e. wypełniania kwestionariuszy, testów oraz ankiet ewaluacyjnych w celu przygotowania raportu z walidacji 

kwalifikacji uzyskanych przez Uczestników/czek, 

f. uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list 

obecności, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych i zaświadczeń udziału w Projekcie oraz innych 

dokumentów związanych z realizacją Projektu, 

g. niezwłocznego poinformowania o rezygnacji z zajęć, 

h. informowania o zmianach danych osobowych, w tym adresu zameldowania, numeru telefonu, adresu e-mail, 

i. każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez podpisanie listy obecności, 

j. udziału w badaniach ankietowych dla potrzeb monitoringu realizacji wskaźników Projektu i sprawozdawczości, 

prowadzonych zarówno przez Uniwersytet, Instytucję Pośredniczącą, jak i inne podmioty upoważnione w tym 

zakresie oraz do wypełniania innych dokumentów w tym testów kwalifikacji przed i po zakończeniu każdego z 

kursów celem weryfikacji poziomu uzyskanych efektów kształcenia niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Projektu, 

k. podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych, niezbędnych Uniwersytetowi, do 

rejestracji w systemie monitorowania Uczestników/czek oraz do niezwłocznego informowania o wszelkich 

zmianach dotyczących powyższego, nie później niż w terminie 7 dni od ich zaistnienia, 

l. rzetelnego, sumiennego i niezwłocznego uzupełniania wszelkich dokumentów monitoringowych  

i ewaluacyjnych dostarczonych przez Uniwersytet. 

 
§ 6 

Zasady przyznania noclegu oraz zwrotu kosztów dojazdu 

1. Zasady zapewnienia noclegu dla Uczestnika/czki Projektu: 
a. Uniwersytet w ramach Projektu zapewni miejsce noclegowe w następujących przypadkach: 

 gdy Uczestnik/czka posiada miejsce zamieszkania inne niż miejscowość w której realizowane są zajęcia, 
położonej w odległości ponad 50 km od miejsca realizacji Projektu, 

 o ile zajęcia, w których Uczestnik/czka bierze udział trwa co najmniej dwa dni (Olimpiada na zakończenie 
Projektu), 

b. Uniwersytet zapewni Uczestnikowi/Uczestniczce nocleg w akademiku UM, 
c. Łączne dofinansowanie do kosztów noclegów nie może przekroczyć kwoty przewidzianej na ten cel  

w budżecie Projektu. 
2. Zasady zwrotu kosztów dojazdu: 

a. Zwrot przysługuje Uczestnikom/Uczestniczkom, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce 
odbywania kursu i znajduje się w odległości ponad 50 km od miejsca realizacji Projektu, dojeżdżających na 
miejsce publicznymi i prywatnymi środkami komunikacji, 

b. Podstawową formą podróży będzie podróż publicznymi/zbiorowymi środkami transportu, chyba że  
z powodu systemu środków transportu na danym terenie są uzasadnione powody dla innej formy podróży,  

c. W przypadku dojazdu pociągiem kwalifikowalny będzie koszt zgodnie z cennikiem biletów II klasy 
obowiązującym na danym obszarze, 

d. W przypadku dojazdu autobusem lub busem wysokość wydatku weryfikowana jest na podstawie jednego 
kompletu biletów (tam i z powrotem) z dnia odbywania kursu lub zaświadczenia o cenie biletu od 
przewoźnika obsługującego daną trasę, 

e. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu publicznymi środkami transportu na zajęcia niezbędne jest 
złożenie przez Uczestnika/czkę Projektu: 

 wypełnionego Wniosku o refundację kosztów dojazdu  

 kompletu biletów przejazdowych (tam i z powrotem) najtańszego przejazdu publicznymi środkami 
transportu (bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS itp.) na danej trasie.  

 Bilety muszą dotyczyć tego samego dnia, a godziny świadczyć o udziale Uczestnika/czki w zajęciach  
(o ile godziny są podane).  

 Koszt biletów za jeden dzień zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności Uczestnika/czki w okresie 
trwania danej formy wsparcia (na podstawie listy obecności). Bilety powinny być niezniszczone 
(czytelne). W przypadku ich nieczytelności Uniwersytet nie zrefunduje kosztów dojazdu. 

f. Wniosek o refundację kosztów dojazdu należy składać do 30 dni od daty zakończenia wsparcia. Jeżeli 
Uczestnik/czka do tego czasu nie złoży wymaganych dokumentów jest to jednoznaczne z rezygnacją  
z ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu, 

g. Wypłata dokonywana jest po zatwierdzeniu wniosków przez Uniwersytet, przelewem na konto wskazane 
przez Uczestnika/Uczestniczkę we Wniosku o refundację kosztów przejazdu. 

3. Uniwersytet dokona refundacji kosztów dojazdu pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym. 
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§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1. niniejszego paragrafu mogą wynikać z ważnych przyczyn 

osobistych lub z przyczyn zdrowotnych/działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi/czce 

w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji z kursu, Uczestnik/czka jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o tym 

fakcie.  

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki na jego miejsce jest przyjmowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

W przypadku odmowy wzięcia udziału w zadaniu przez tę osobę do udziału w zadaniu jest kwalifikowana kolejna 

osoba z listy rezerwowej. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora Projektu. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oparciu  

o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres trwania Projektu. 

4. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikłe na 

tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla 

siedziby Uniwersytetu. 

6. Uniwersytet zajęć zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji 

Projektu lub dokumentów programowych. 
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Załączniki uzupełniane na etapie rekrutacji: 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia udziału 

Załącznik nr 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu 

 
Załączniki uzupełniane po zakwalifikowaniu do Projektu: 

Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  

Załącznik nr 4. Umowa uczestnictwa 

 


