
 
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 
pt. „Innowacyjny program kształcenia 

przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia na 

kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  

w PWSZ w Głogowie środkiem na zwiększenie ich szans na rynku pracy”
1
 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

pt.: „Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji 

wczesnoszkolnej na studiach II stopnia na kierunku „Pedagogika przedszkolna  

i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem na zwiększenie ich szans na rynku 

pracy”, realizowanym w Instytucie Humanistycznym w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Głogowie, zwanym w dalszej części "projektem". 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju. Działanie nr 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

3. Projekt realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie: nr umowy o dofinansowanie 

POWR.03.01.00-00-KN18/18-00. 

4. Projekt jest realizowany od 01.04.2019 r. do 31.10.2021 r. 

5. Niniejszy regulamin składa się z następujących części: 

a. informacje o projekcie, 

b. zakres wsparcia, 

c. zasady rekrutacji, 

d. przebieg rekrutacji, 

e. kryteria rekrutacji, 

f. prawa i obowiązki uczestników projektu, 

g. zasady rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, 

h. postanowienia końcowe. 

 

 

                                                           
1 Niniejszy regulamin został opracowany na potrzeby realizacji projektu pt. „Innowacyjny program 

kształcenia przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia na 
kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem na zwiększenie ich 
szans na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie nr 3.1 Kompetencje  
w szkolnictwie wyższym.  
 



 
§ 2 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie 

zwaną dalej „Uczelnią” bądź „PWSZ”. 

2. Projekt skierowany jest do 18 osób – w wieku powyżej 22 roku życia,  posiadających 

wykształcenie wyższe poświadczone dyplomem ukończenia studiów I stopnia na 

kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, z terenu 

całego kraju,  zwanych „Uczestnikami”. 

3. Celem projektu jest wszechstronne przygotowanie 18 uczestników/czek projektu, 

studentów/studentek kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja przedszkolna  

i wczesnoszkolna PWSZ w Głogowie, do pracy zawodowej w przedszkolu i klasach  

I-III szkoły podstawowej poprzez wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia na 

2-letnich studiach II stopnia, w latach 2019-2021.  

4. W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie 4 semestrów zajęć dydaktycznych 

realizowanych w ramach 8 modułów.  

5. Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji,  

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także z zachowaniem zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami 

wspólnotowymi.  

6. Na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego do projektu JM Rektor PWSZ  

w Głogowie dr Katarzyna Rusak powoła komisję rekrutacyjną.  

§ 3 

Zakres wsparcia 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik (student/ka) bierze udział we wszystkich semestrach zajęć 

realizowanych w ramach 8 modułów. Projekt obejmuje 860 godzin dydaktycznych 

wsparcia przypadających na jednego uczestnika.  

3. Tytuły modułów: 

 Przygotowanie w zakresie pedagogiczno-psychologicznym (210 h.) 

 Moduł warsztatowy Multimedia w pracy nauczyciela przedszkolnego 

 i wczesnoszkolnego  (90 h.) 

 Moduł specjalnościowy (135 h.) 

 Moduł warsztatowy specjalnościowy przedmiotów do wyboru (210 h.) 

 Moduł językowy (75 h.) 

 Przygotowanie pracy dyplomowej (60 h.) 

 Praktyka w przedszkolu i szkole podstawowej (klasy I-III) (60 h.) 

 Moduł: Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu 

(20 h.) 

 



 
7. Zajęcia realizowane w ramach modułów: Przygotowanie pracy dyplomowej oraz   

Praktyka w przedszkolu i szkole podstawowej (klasy I-III) odbywać się będą  

w 2 grupach składających się z 9 osób. Zajęcia w ramach  Modułu: Personalizacja 

procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu będą realizowane 

indywidualnie. Pozostałe zajęcia realizowane będą w 1 grupie (18 osób). Zajęcia 

prowadzone będą przez kadrę PWSZ w Głogowie oraz przez zewnętrznych ekspertów. 

8. Zajęcia będą odbywać się w budynkach PWSZ w Głogowie przy ulicy Piotra Skargi 5, 

jak i na terenie szkół podstawowych oraz przedszkoli w Głogowie i jego okolicach,  

zgodnie z ustalonym planem, który zostanie opublikowany na stronie internetowej 

Instytutu Humanistycznego pod koniec września 2019 r. Organizator zastrzega sobie 

prawo do dokonywania zmian w planie zajęć dydaktycznych. Uczestnicy o zmianach 

będą informowani na bieżąco na stronie internetowej Instytutu Humanistycznego.  

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Proces rekrutacji kandydatów na studia trwa do 25.09.2019 r.  

2. Nadzór merytoryczny nad procesem rekrutacji realizowany jest przez Uczelnię.  

3. Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami, a także z zachowaniem zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi. 

4. Uczestnik ubiegający się o udział w projekcie zobowiązany jest do złożenia 

dokumentów zgodnych z Uchwałą nr 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Głogowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zamiany uchwały nr 

36/VII/18 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na 

studia w roku akademickim 2019/2020. 

5. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej 

http://pwsz.glogow.pl/rekrutacja 

6. Wypełniony i podpisany dokument wraz z innymi dokumentami wymienionymi w § 4, 

należy złożyć bezpośrednio w biurze ds. rekrutacji w PWSZ w Głogowie. Brak 

podpisania bądź wypełnienia dokumentów, o których mowa powyżej wyklucza 

możliwość udziału w projekcie. 

7. Odrzucenie zgłoszenia możliwe jest w przypadku, gdy dokumentacja rekrutacyjna 

została wypełniona w sposób nieczytelny, w innym języku niż język polski lub nie jest 

kompletna.  

8. Dokumentacja rekrutacyjna złożona po terminie prowadzenia rekrutacji nie podlega 

rozpatrzeniu. 

9. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje spełnienie warunków formalnych, ocena 

punktowa wynikająca ze spełnienia kryteriów z § 5  oraz ocena punktowa  

z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, ocena punktowa podczas egzaminu 

praktycznego – wyniki z 3 egzaminów wstępnych, na podstawie których zostanie 

sporządzona lista rankingowa.  

http://pwsz.glogow.pl/rekrutacja


 
10. Do projektu zakwalifikują się kandydaci z najwyższych miejsc z listy rankingowej. 

Kolejne osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.  

11. W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony, 

wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.  

12. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona 

w dowolnym momencie trwania projektu.  

§ 5 

Przebieg rekrutacji 

 

1. Na I etapie rekrutacji do udziału w projekcie Kandydat/ka wypełnia formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Uczelni oraz składa niniejszy 

formularz wraz z wymaganymi dokumentami w biurze rekrutacji PWSZ w Głogowie. 

2. II etap rekrutacji obejmuje:  

a) rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się dnia 25 września 2019 r. o godz. 

10.00;  

b) egzamin praktyczny, który odbędzie się dnia 25 września 2019 r. od godz. 12.00, 

składający się z 3 części tj.:  

1) egzaminu z umiejętności muzycznych (śpiew, poczucie rytmu);  

2) egzaminu sprawdzającego umiejętności plastyczne (wykonanie pracy 

plastycznej na podany temat. Uwaga! Na egzamin z umiejętności plastycznych 

kandydat/kandydatka przynosi blok rysunkowy A3 oraz ołówki, kredki ołówkowe 

lub świecowe, gumkę);  

3) egzaminu sprawdzającego umiejętności artykulacyjne  (prezentacja wybranego 

wiersza).  

c) wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone do 27 września 2019 r.  

§ 6 

Kryteria rekrutacji 

1. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 14 punktów (pkt.), na które składa się: 

a) kryterium formalne – obligatoryjne – wiek powyżej 22 lat [kryteria pkt. 0/1]: 

 tak – 1 pkt., 

 nie – 0 pkt., 

b) kryterium formalne – obligatoryjne – wymagane wykształcenie – dyplom 

ukończenia studiów I stopnia, kierunek Pedagogika, specjalność: Edukacja 

przedszkolna i   wczesnoszkolna (oryginał do wglądu):  

 tak – 1 pkt., 

 brak dyplomu – nie – 0 pkt., 

c) niepełnosprawność – orzeczenie zgodne z ustawą (jeśli posiada):  

 tak – 1 pkt., 

 nie – 0 pkt., 



 
d) zamieszkanie na obszarze wiejskim: 

 tak – 1 pkt., 

 nie – 0 pkt., 

e) kryterium merytoryczne – ocena uzyskana podczas przeprowadzonej rozmowy 

kwalifikacyjnej – motywacja: 0/5 pkt., 

f) kryterium merytoryczne – ocena uzyskana podczas egzaminu praktycznego – 

wyniki z 3 egzaminów wstępnych  (średnia z przebiegu 3 egzaminów, wynik  

z każdego egzaminu: 0/5 pkt.) 

§ 7 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnicy projektu mają prawo do:  

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach, o których mowa w §3 w terminach podanych 

przez Uczelnię,  

b) potwierdzenia udziału w zajęciach ze strony Uczelni i otrzymania dyplomu 

ukończenia studiów,  

c) zgłaszania uwag dotyczących zajęć realizowanych w ramach projektu, w tym ich 

organizacji oraz merytorycznej treści. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, 

b) podpisania wymaganej dokumentacji projektowej,  

c) terminowego i systematycznego uczestnictwa w organizowanych zajęciach, 

d) przestrzegania regulaminu i zasad BHP w pracowniach laboratoryjnych,  

e) samodzielnego uzupełnienia wiedzy w przypadku nieobecności na zajęciach, 

f) wypełniania testów, ankiet ewaluacyjnych i poleceń osób prowadzących zajęcia 

dydaktyczne itp., 

g) zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, 

h) nieudostępniania (odpłatnego lub nie) osobom trzecim materiałów dydaktycznych 

otrzymanych podczas udziału w projekcie (dot. również umieszczania materiałów 

w Internecie), 

3. Uczestnicy projektu z okolic Głogowa oraz z innych  regionów Polski zobowiązani są 

do dojazdu na  zajęcia w PWSZ w Głogowie we własnym zakresie. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w 80% zajęć realizowanych w ramach całego 

cyklu zajęć dydaktycznych.  

5. Każdą nieobecność na zajęciach uczestnik projektu jest zobowiązany usprawiedliwić 

przedstawiając stosowny dokument potwierdzający przyczynę nieobecności np. 

zwolnienie lekarskie. Pisemne usprawiedliwienie należy przedstawić na następnych 

zajęciach realizowanych po nieobecności uczestnika projektu. 

6. W przypadku opuszczenia więcej niż 20% godzin student zostanie skreślony z listy 

uczestników projektu. Do liczby dopuszczalnych nieobecności nie wlicza się 

nieobecności usprawiedliwionych pisemnie zwolnieniem lekarskim i ważnymi 

wydarzeniami losowymi. 



 
7. Skreślenie studenta z listy uczestników projektu lub jego rezygnacja z udziału  

w projekcie powoduje zajęcie jego miejsca przez osobę z listy rezerwowej posiadającą 

najwyższą ilość punktów. 

8. Uczestnik projektu zakwalifikowany z listy rezerwowej zobowiązany jest do 

samodzielnego uzupełnienia wiadomości i umiejętności ze zrealizowanych już zajęć 

w terminie określonym przez prowadzącego zajęcia, które zostaną zweryfikowane na 

podstawie ankiety ewaluacyjnej. 

§ 8 

Zasady rezygnacji/skreślenia uczestnika z udziału w projekcie 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie, w ciągu 3 dni roboczych od daty 

otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu. Na powstałe w ten sposób 

wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

2. Uczestnik, który rozpocznie udział w projekcie, może z niego zrezygnować tylko 

w wyniku ważnych przyczyn zdrowotnych lub zdarzeń losowych.  

3. W terminie do 7 dni od wystąpienia zdarzeń zdrowotnych lub losowych uczestnik 

przesyła pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub dostarcza osobiście do biura 

projektu pisemne  oświadczenia o rezygnacji, do którego należy dołączyć stosowne 

zaświadczenia (np. zwolnienie lekarskie). Biuro Projektów mieści się w PWSZ  

w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów,  tel. 76 832 04 37.  

4. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w przypadku: 

a) naruszenia postanowień regulaminu, 

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas projektu, 

c) nieprzestrzegania zasad frekwencji na zajęciach, 

d) w przypadku stosowania środków odurzających (jak np.: substancje 

psychotropowe w tym alkohol, papierosy) przez uczestnika lub samowolnego 

opuszczenia zajęć uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników projektu.  

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2019 r. i obowiązuje do zakończenia 

projektu tj. 31.10.2021 r.  

2. Do interpretacji niejasności lub kwestii spornych niniejszego regulaminu uprawniona 

jest wyłącznie Uczelnia.  

3. Za szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność 

materialną ponoszą uczestnicy. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania projektu. 

5. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej.  

6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej PWSZ w Głogowie na 

stronie http://pwsz.glogow.pl/rekrutacja  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rektor 

PWSZ w Głogowie. 

http://pwsz.glogow.pl/rekrutacja

