
 

  
 

 

Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z023/17 
Tytuł projektu: HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

W ZADANIU 4. Ph.D.STUDENTS UP! – „Interdyscyplinarne studia doktoranckie  

z zakresu nauk farmaceutycznych i biomedycznych” na Wydziale Farmacji, 

realizowanego w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical Education – 

Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

§ 1 

 

Informacje ogólne 

1. Zadanie 4. Ph.D.STUDENTS UP! – „Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu 

nauk farmaceutycznych i biomedycznych” na Wydziale Farmacji, realizowane jest  

w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical Education – Zintegrowane 

Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie współfinansowanego 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 3.5 Kompleksowe programy szkół 

wyższych, nr POWR.03.05.00-00-Z023/17. 

Zadanie skierowane jest do grupy maksymalnie 15 doktorantów przyjętych na studia 

doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na Wydział Farmaceutyczny  

z Oddziałem Analityki Medycznej, zgodnie z "Warunkami i Trybem Rekrutacji na 

studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 

2018/19 prowadzone w języku polskim” (Uchwała nr CLX/2018 Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2018 roku), będącymi absolwentami 

kierunków: farmacji, chemii, biologii, analityki medycznej, biotechnologii, 

kosmetologii oraz fizyki/biofizyki, informatyki lub innych kierunków równorzędnych 

uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach spoza Unii 

Europejskiej, którego dokument ukończenia studiów jest uznawany w Polsce. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

w zadaniu 4. Ph.D.STUDENTS UP! – „Interdyscyplinarne studia doktoranckie  

z zakresu nauk farmaceutycznych i biomedycznych” na Wydziale Farmacji, 

realizowanego w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical Education – 

Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

2) Projekt - należy przez to rozumieć projekt HQMedEd - High Quality Medical 

Education - Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  

3) Zadanie 4 - należy przez to rozumieć zadanie - Ph.D.STUDENTS UP! –

„Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk farmaceutycznych  

i biomedycznych” na Wydziale Farmacji, realizowane w ramach projektu HQMedEd 

- High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, 

4) Beneficjent – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, z siedzibą w Lublinie,  

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, 

5) Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 

47a, 00-695 Warszawa, 



 

6) Umowa o dofinansowanie Projektu – umowa zawarta przez Beneficjenta z Instytucją 

Pośredniczącą określająca zasady realizacji Projektu oraz jego dofinansowania  

w ramach programu, 

7) Uczestnik/czka – doktorant/a przyjęty/a na studia doktoranckie Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 

Medycznej, zgodnie z "Warunkami i Trybem Rekrutacji na studia doktoranckie  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2018/19 prowadzone  

w języku polskim” (Uchwała nr CLX/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2018 roku), będący absolwentem kierunków: farmacji, 

chemii, biologii, analityki medycznej, biotechnologii, kosmetologii oraz 

fizyki/biofizyki, informatyki lub innych kierunków równorzędnych uzyskanych  

w państwach członkowskim Unii Europejskiej lub państwach spoza Unii 

Europejskiej, którego dokument ukończenia studiów jest uznawany w Polsce, 

zakwalifikowany/a do realizacji Zadania 4. 

8) Komisja Rekrutacyjna – zespół osób powołanych przez Dziekan Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie odpowiedzialnych za m.in.:  

a) ocenę formalną i merytoryczną złożonych dokumentów zgłoszeniowych,  

b) sporządzenie i zatwierdzenie listy Uczestników,  
c) sporządzanie i zatwierdzanie listy Uczestników zakwalifikowanych do 

poszczególnych form wsparcia zaplanowanych w ramach Zadania 4 tj. do 

uczestnictwa w ramach konferencji międzynarodowych zagranicznych  

i krajowych oraz do uczestnictwa w ramach systemu stypendialnego dla osób 

realizujących prace badawcze za granicą. 

9) Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za realizację Projektu, 

10) Zajęcia – formy wsparcia zaplanowane w ramach Zadania 4 realizowane w postaci: 

a) szkolenia w obszarze monitorowania badań przedklinicznych i klinicznych, 

b) szkół letnich,  

c) wykładów specjalistycznych,  

11) Konferencja – forma wsparcia zaplanowana w ramach Zadania 4 realizowana  

w postaci czynnego udziału w konferencji międzynarodowej w kraju i zagranicą, 

12) Wdrożenie systemu stypendialnego – forma wsparcia zaplanowana w ramach 

Zadania 4 realizowana w postaci 3 miesięcznego wyjazdu zagranicznego w celu 

prowadzenia zadań badawczych w jednostce naukowej, uczelni lub ośrodku 

badawczym. 

3. Biuro Projektu mieści się w Lublinie przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, II piętro, 

pok. 235, tel. (81) 448-52-90, czynne w godz. 715 – 1515.  

4. Informacje o Projekcie znajdują się na stronie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

w zakładce Projekty realizowane. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2022 r. 

 

§2 

 

Ogólne założenia projektu 

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji społeczności akademickiej  

w kluczowych obszarach dla rozwoju uczelni do dnia 31.08.2022 poprzez wdrożenie 

zintegrowanych programów realizowanych w 3 modułach.  

Zadanie 4 tj. moduł studiów doktoranckich polega na znacznej modyfikacji programu studiów 

doktoranckich poprzez działania uzupełniające wzmacniające interdyscyplinarność programu 

dla maksymalnie 15 doktorantów/ek na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 

Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

§3 

 

Rekrutacja Uczestników 

1. Rekrutacja odbywa się spośród osób, które zgodnie z „Warunkami i Trybem Rekrutacji na 

studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 



 

2018/2019 prowadzone w języku polskim” (Uchwała nr CLX/2018 Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2018 roku) mają status doktoranta na studiach 

doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny wg kryteriów: 

1) formalnych tj.  

a) ocena przynależności (kwalifikowalności) kandydata do grupy docelowej -  

za osobę kwalifikowaną uznaje się osobę, która została przyjęta na studia 

doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na Wydziale 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej zgodnie  

z „Warunkami i Trybem Rekrutacji na studia doktoranckie w UML na rok 

akademicki 2018/2019 prowadzone w języku polskim” (Uchwała Senatu 

UML nr CLX/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku). Ocena przynależności 

(kwalifikowalności) będzie badana na podstawie dokumentu – decyzji  

w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 

Medycznej wydanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,  

b) ocena kompletności i poprawności złożonych dokumentów projektowych.  

tj. formularzy zgłoszeniowych, deklaracji uczestnictwa w Projekcie, umów 

ramowych, oświadczeń Uczestnika (zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych); 

2) merytorycznych tj.  

a) współpraca z innymi ośrodkami naukowymi - polskimi (+2 pkt),  

b) współpraca z innymi ośrodkami naukowymi - zagranicznymi (+2 pkt),  

c) ko-/drugi/promotor: 

- z innego wydziału (+1 pkt) 

- lub uczelni (+2 pkt) 

- z zagranicy (+3 pkt) 

d) niepełnosprawność (+1 pkt). 

Ocena ww. kryteriów merytorycznych będzie się odbywała na podstawie 

formularza zgłoszeniowego.  

3. Warunkiem udziału w zaplanowanym w Projekcie Zadaniu 4 jest: 

1) uzyskanie pozytywnej decyzji o przyjęciu na interdyscyplinarne studia 

doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na Wydziale 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej,  

2) złożenie kompletnej i poprawnej dokumentacji projektowej tj. formularza 

zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w Projekcie, umowy oraz oświadczenia 

Uczestnika (zgoda na przetwarzanie danych osobowych). 

4. Komisja Rekrutacyjna na podstawie zdobytych przez kandydatów punktów sporządza listę 

osób zakwalifikowanych do Zadania 4 z podziałem na płeć.  

5. Osoba, która skorzysta z pierwszej bezpośredniej formy wsparcia świadczonej w projekcie 

jest uważana za osobę, która rozpoczęła udział w Projekcie. 

6. W trakcie rekrutacji żadna z płci nie będzie dyskryminowana. Pod uwagę będą branie 

kompetencje i umiejętności, dlatego rozkład procentowy płci będzie odzwierciedlać 

faktyczną liczbę kobiet i mężczyzn wśród doktorantów. Zostanie zachowana równość 

szans i niedyskryminacji oraz dostępności zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych poprzez 

prowadzenia rekrutacji w miejscach dostępnych (dziekanaty, uczelnia, strona www. 

uczelni, na której zamieszczane są informacje o projekcie z wykorzystaniem narzędzi dla 

osób niedowidzących), premiowanie będą podczas rekrutacji osoby niepełnosprawne 

(przyznawane dodatkowe punkty). 

 

§ 4 

 

Zakres wsparcia 

Oferowane w ramach Projektu wsparcie obejmuje: 

1) Grupowe szkolenie w obszarze monitorowania badań przedklinicznych  

i klinicznych (25 godzin) dla każdego/ej Uczestnika/czki. 



 

2) Wyjazdy na konferencje - każdy/a z Uczestników/czek weźmie udział w dwóch 

konferencjach międzynarodowych - jednej w kraju i jednej zagranicznej. Beneficjent 

poniesie koszty związane z wyjazdem Uczestnika/czki na konferencję w kraju tj. koszt 

opłaty konferencyjnej, koszt noclegów oraz koszt podróży. Beneficjent poniesie koszty 

związane z wyjazdem Uczestnika na konferencję zagraniczną tj. koszt opłaty 

konferencyjnej, koszt podróży oraz wypłaci stypendium na pokrycie kosztów 

utrzymania i zakwaterowania. Podstawą do pokrycia ww. kosztów będzie odrębna 

umowa uczestnictwa/umowa stypendialna. 

3) Grupowe szkoły letnie prowadzone w języku angielskim dla każdego Uczestnika. 

Szkoły letnie będą się odbywać w trzech cyklach - jeden cykl będzie trwał  

6 dni - w tym 16 wykładów oraz konsultacje/indywidualne spotkania Uczestników/czek 

(30 h) z wybitnymi naukowcami.  

4) Wykłady specjalistyczne prowadzone w języku angielskim przez wybitnych 

naukowców zagranicznych i krajowych dla każdego Uczestnika. Zaplanowano 15 

wykładów (w tym 7 wykładów wygłoszonych przez naukowców krajowych i 8 

wykładów wygłoszonych przez naukowców zagranicznych). 

5) System stypendialny dla 8 Uczestników realizujących prace badawcze za granicą. 

Wyjazd będzie trwał 3 miesiące i odbywać się będzie w zagranicznej jednostce 

naukowej, uczelni lub ośrodku badawczym. Beneficjent poniesie koszty związane  

z wyjazdem Uczestnika tj. koszt podróży oraz wypłaci stypendium na pokrycie kosztów 

utrzymania i zakwaterowania. Podstawą do pokrycia ww. kosztów będzie odrębna 

umowa stypendialna.  

 

§ 5 

 

Organizacja wsparcia 

1. W trakcie realizacji Zadania 4 Koordynator Projektu będzie monitorował aby żadna  

z grup społecznych, narodowościowych nie była faworyzowana a płeć 

dyskryminowana. Koordynator będzie zobowiązany do zapewnienia równego dostępu 

do oferowanych form wsparcia wszystkim zainteresowanym. Działania zaplanowane  

w Projekcie będą realizowane tak aby nie utrwalać stereotypów dotyczących 

mniejszości. W treściach kształcenia pojawią się elementy równościowe. 

2. Warunkiem zaliczenia udziału w szkoleniu w obszarze monitorowania badań 

przedklinicznych i klinicznych jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest obecność 

Uczestnika/czki w 80% zajęć potwierdzona własnoręcznym podpisem na listach 

obecności oraz zaliczenie testu końcowego. 

3. Warunkiem zaliczenia udziału w szkołach letnich jest otrzymanie zaświadczenia  

o ukończeniu szkoły letniej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu 

szkoły letniej jest obecność Uczestnika/czki potwierdzona własnoręcznym podpisem na 

listach obecności. 

4. Do otrzymania wsparcia w postaci wyjazdu na konferencję międzynarodową  

w kraju jest upoważniona osoba która: 

1) znajduje się na liście osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w konferencji 

międzynarodowej krajowej, 

2) uzyskała zgodę na wyjazd na podstawie Załącznika Nr 2b do Zarządzenia  

Nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 21 stycznia 

2011 roku w sprawie podróży służbowych pracowników Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie oraz wyjazdów studentów i doktorantów 

Uniwersytetu, zmienionego Zarządzeniem Nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 3 sierpnia 2016 roku, 

3) podpisała umowę uczestnictwa. Potwierdzeniem udziału w konferencji 

międzynarodowej w kraju jest dostarczenie do Beneficjenta zaświadczenia/ 

certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez organizatora 

konferencji. 

5. Do otrzymania wsparcia w postaci wyjazdu na konferencję międzynarodową  

za granicą jest upoważniona osoba która: 



 

1) znajduje się na liście osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w konferencji 

międzynarodowej zagranicznej, 

2) uzyskała zgodę na wyjazd na podstawie Załącznika Nr 2b do Zarządzenia  

Nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 21 stycznia 

2011 roku w sprawie podróży służbowych pracowników Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie oraz wyjazdów studentów i doktorantów 

Uniwersytetu, zmienionego Zarządzeniem Nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 3 sierpnia 2016 roku, 

3) podpisała umowę stypendialną. Potwierdzeniem udziału w konferencji 

międzynarodowej zagranicznej jest dostarczenie do Beneficjenta 

zaświadczenia/certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez 

organizatora konferencji.  

6. Warunkiem zaliczenia udziału w wykładach specjalistycznych jest obecność 

Uczestnika/czki potwierdzona własnoręcznym podpisem na listach obecności. 

7. Do otrzymania wsparcia w postaci wyjazdu na trzymiesięczne stypendium za granicą 

jest upoważniona osoba która: 

1) znajduje się na liście osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w ramach 

wdrożenia systemu stypendialnego dla doktorantów realizujących prace 

badawcze za granicą, 

2) uzyskała zgodę na wyjazd na podstawie Załącznika Nr 2b do Zarządzenia  

Nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 21 stycznia 

2011 roku w sprawie podróży służbowych pracowników Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie oraz wyjazdów studentów i doktorantów 

Uniwersytetu, zmienionego Zarządzeniem Nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 3 sierpnia 2016 roku,  

3) podpisała umowę stypendialną. Warunkiem zaliczenia udziału  

w trzymiesięcznym systemie stypendialnym dla Uczestników realizujących 

prace badawcze za granicą jest dostarczenie do Beneficjenta zaświadczenia lub 

innego dokumentu o ukończeniu zadania badawczego wystawionego przez 

zagraniczną jednostkę naukową, uczelnię lub ośrodek badawczy.   

8. Wszystkie formy wsparcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem Projektu. 

9. Organizator zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji 

Zadania 4. 

10. Pomieszczenia, w których prowadzone będą działania projektowe będą w pełni 

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

11. Uniwersytet Medyczny w Lublinie  zobowiązuje się do rzetelności w organizowaniu 

zajęć i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad realizacją Projektu. 

 

§ 6 

 

Zasady monitoringu Uczestników/czek 

1. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności 

w trakcie zaplanowanych w ramach Projektu działań poprzez podpisanie listy 

obecności. 

2. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do udziału w badaniach ankietowych dla potrzeb 

realizacji wskaźników Projektu i sprawozdawczości, prowadzonych zarówno przez 

Beneficjenta, Instytucję Pośredniczącą, jak i inne podmioty upoważnione w tym 

zakresie. 

3. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do podania aktualnych i zgodnych ze stanem 

faktycznym danych osobowych, niezbędnych Beneficjentowi 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. 

4. Uczestnik/czka w związku z podaniem danych i udziałem w Projekcie otrzymuje 

informację z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z wzorem dostarczonym 

przez Instytucje Pośredniczącą oraz wymogami wynikającymi z art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 
5. Niezależnie od zasad związanych z realizacją Projektu Uniwersytet Medyczny 

przetwarza jednocześnie dane osobowe uczestników studiów doktoranckich w związku 

z realizacją procesu kształcenia jako samodzielny administrator danych osobowych. 

Powyższe wynika z przepisów prawa powszechnego, w szczególności ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce i związane jest z obowiązkiem dokumentacji przebiegu 

studiów oraz archiwizacji zgromadzonych danych.  

6. Zgodnie z unormowaniami przepisów prawa Uniwersytet Medyczny jako administrator 

danych informuje, że Uczestnik/czka ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania oraz modyfikacji, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami 

prawa - ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu co do przetwarzania danych, ma 

również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji i kształcenia, w celach archiwalnych  

i statystycznych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Nie będą one 

przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem 

uprawnionych na mocy przepisów prawa lub w związku z zawarciem stosownych 

umów współpracy, np. w związku obsługą w zakresie IT. W oparciu o dane nie będą 

podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany. Będą one 

przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, zgodnie  

z przepisami prawa powszechnego. Uniwersytet Medyczny powołał osobę nadzorującą 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod 

adresem: daneosobowe@umlub.pl  

 

§ 7 

 

Prawa i obowiązki Uczestników/czek 

1. Uczestnik/czka ma prawo do: 

1) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

2) skorzystania z dofinansowania do poszczególnych form wsparcia na podstawie 

Regulaminu. 

2. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, 

2) udziału w zajęciach, konferencjach i 3 miesięcznych wyjazdach zagranicznych (dla 8 

Uczestników) w wyznaczonych terminach, godzinach i miejscu, 

3) punktualności i rzetelnego przygotowywania się do wszystkich form wsparcia 

zgodnie z poleceniami osób prowadzących, 

4) uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, 

5) podpisywania list obecności i innych dokumentów wskazanych przez Beneficjenta  

a związanych z realizacją Projektu, 

6) niezwłocznego poinformowania o rezygnacji z poszczególnych form wsparcia 

zaplanowanych w Projekcie, 

7) informowania o zmianach danych osobowych, w tym adresu zameldowania, numeru 

telefonu, adresu e-mail i przekazania powyższych informacji Beneficjentowi, 

8) udostępnienia Beneficjentowi w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału  

w Projekcie danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na 

temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 

nabycia kompetencji, 

9) udostępnienia Beneficjentowi w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału  

w Projekcie danych dotyczących statusu na rynku pracy, 

10) udostępnienia Beneficjentowi w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału  

w projekcie danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na 

temat kontynuowania kształcenia. 
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§ 8 

 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w studiach doktoranckich możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i musi być zgodna  

z Regulaminem Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

prowadzonych w języku polskim. Rezygnacja ze studiów jest jednoznaczna z rezygnacją  

z udziału w projekcie. 

2. Przypadki rezygnacji będą rozpatrywane indywidualnie przez Instytucję Pośredniczącą na 

etapie realizacji Projektu lub jego końcowego rozliczania. 

3. W momencie rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/czka dokona zwrotu 

poniesionych kosztów przypadających na Uczestnika/czkę, o ile koszty te zostaną uznane 

za niekwalifikowane przez Instytucję Pośredniczącą. 

 

§ 9 

 

Warunki ukończenia Projektu 

1. Uczestnik/czka zobowiązuje się do obrony doktoratu w wyznaczonym terminie nie 

później niż do 31.08.2022 roku oraz złożenia wszystkich dokumentów zgodnie  

z procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  

2. Uczestnik/czka rozliczy pod względem finansowym wszystkie działania, w których 

będzie brał/a udział. 

3. Na zakończenie Projektu wszyscy Uczestnicy/czki otrzymają Zaświadczenie  

o zakończeniu udziału w Projekcie. 

 

§ 10 

 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta. 

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. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, 

warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych. 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Oświadczenie Uczestnika  

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

4. Umowa ramowa  

 

 

………………………… 

Data, podpis sporządzającego 

 

 

 

 

…………………………… 

 Data, podpis zatwierdzającego 

 

 

 

…………………………… 

 Data, podpis zatwierdzającego 


