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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

uczestników projektu „Myśl krytycznie i filozoficznie” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu „Myśl krytycznie  

i filozoficznie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.  

2. Beneficjentem (realizatorem projektu) jest Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą  

w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40.  

3. Biuro projektu mieści się: Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie,  

ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów, I piętro, rektorat.  

4. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej edukacjafilozoficzna.wsie.edu.pl 

oraz w Biurze projektu.  

5. Nadzór nad realizacją projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje Kierownik projektu oraz 

szkolni opiekunowie projektu.  

6. Projekt realizowany jest w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r..  

7. Grupy docelowe: uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.  
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§ 2 

Słownik pojęć 

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1) uczelnia – Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie (WSI-E) realizująca 

zadania w ramach projektu;  

2) umowa o dofinansowanie projektu – umowa zawarta przez uczelnię z instytucją 

pośredniczącą, określająca zasady realizacji projektu oraz jego dofinansowania w ramach 

programu;  

3) kandydat/ka – uczeń/uczennica ubiegający/a się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na 

podstawie zasad określonych w Regulaminie;  

4) uczestnik/czka projektu – uczeń/uczennica zakwalifikowany/a do udziału w projekcie na 

podstawie zasad określonych w Regulaminie;  

5) komisja rekrutacyjna – zespół osób weryfikujących dokumenty aplikacyjne, dokonujących 

oceny spełniania formalnych i merytorycznych kryteriów kwalifikacji kandydata oraz 

zatwierdzających listy Uczestników/czek projektu;  

6) projekt – projekt „Myśl krytycznie i filozoficznie” realizowany przez WSI-E na podstawie 

umowy  

o dofinansowanie projektu;  
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§ 3 

Zakres wsparcia 

 

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:  

1) Rozwijanie kompetencji ogólnorozwojowych uczniów klas II i III technikum w Zespole Szkół 

Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii w wymiarze  

48 godzin lekcyjnych dla 36 uczniów (3 grup), których celem jest rozwój kompetencji 

związanych  

z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką oraz 

heurystyką; 

2) Rozwijanie kompetencji ogólnorozwojowych uczniów klas II i III technikum w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie w ramach zajęć fakultatywnych z 

filozofii w wymiarze 48 godzin lekcyjnych dla 60 uczniów (5 grup), których celem jest rozwój 

kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym 

myśleniem, logiką oraz heurystyką; 

3) materiały dydaktyczne dla uczestników;  

4) certyfikat ukończenia szkolenia.  

2. Czas trwania szkolenia: 48 godzin lekcyjnych dla jednej grupy realizowanych w trakcie jednego 

semestru.  

3. Bloki tematyczne realizowane podczas szkolenia: 

 Warsztaty z zakresu umiejętności argumentowania  (6 godzin), 

 Warsztaty z zakresu  wykorzystania logiki  w obszarze twórczego myślenia (6 godzin), 

 Warsztaty z zakresu wykorzystania heurystyki w efektywnym uczeniu się (15 godzin),  

 Warsztaty  z zakresu  krytycznego myślenia (9 godzin) , 

 Warsztaty krytycznego myślenia i umiejętnego argumentowania w sytuacji trudnej i 

problemowej (6 godzin), 

 Retoryka, argumentowanie i krytyczne myślenie w ujęciu współczesnej i klasycznej filozofii – 

warsztaty (6 godzin). 

4. Zajęcia realizowane będą w systemie stacjonarnym, w blokach 3 - godzinnych.  
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§ 4 

Zasady rekrutacji  

 

1. Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w styczniu i wrześniu 2017 roku oraz w styczniu 

2018 roku. 

2. 3. Rekrutacja uczestników projektu poprzedzona jest kampanią informacyjną.  

3. Limity miejsc: 

- 36 miejsc w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, 

- 60 miejsc w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.  

4. O przyjęcie na szkolenie może się ubiegać uczeń, który spełni wymagania określone poniżej:  

a) jest uczniem klasy II lub III technikum w Szkole wymienionej w punkcie 3,  

b) złoży w terminie komplet dokumentów tj. 

 zaświadczenie o kwalifikowalności – zał. nr 1 do Regulaminu,  

 formularz danych osobowych– zał. nr 2 do Regulaminu, 

 oświadczenie opiekuna prawnego – zał. nr 3 do Regulaminu, 

 oświadczenie uczestnika projektu – zał. nr 5 do Regulaminu. 

c) wypełni test początkowy badający kompetencje związane z poprawnym argumentowaniem, 

krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką - zał. nr 6 do Regulaminu. 

 
5. Po zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu, uczestnik projektu zobowiązany jest 

dostarczyć w ciągu 2 dni podpisaną umowę projektu– zał. nr 4 do Regulaminu, 

6.  Przewiduje się rekrutację podstawową i rekrutację uzupełniającą w przypadku niewypełnienia 

limitu miejsc w trakcie rekrutacji podstawowej.  

7. Termin przyjmowania dokumentów w rekrutacji podstawowej trwa: 

- w semestrze I - od dnia 09.01.2017 r. do dnia 31.01.2017 r. do godz. 12:00, 

- w semestrze II – od dnia 08.09.2017 r. do dnia 13.09.2017 r. do godz. 12:00, 

- w semestrze III – od dnia 02.01.2018 r. do dnia 09.01.2018 r. do godz. 12:00. 

8. Ogłoszenie wyników rekrutacji podstawowej nastąpi w dniu następnym po jej zakończeniu.  

9. Przyjmowanie dokumentów w rekrutacji uzupełniającej odbywa się w ciągu 5 dni od 

zakończenia rekrutacji podstawowej.  
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10. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej nastąpi w dniu następnym po jej zakończeniu.  

11. Dokumenty stanowiące kompletną aplikację należy złożyć osobiście u szkolnego opiekuna 

projektu. Decyduje data wpływu.  

12. Przyjmowane będą wyłącznie komplety dokumentów. Zgłoszenia niekompletne nie będą 

rozpatrywane. 

13. W procesie rekrutacji będzie stosowana zasada równości szans i niedyskryminacji.  

14. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu 

na terenie szkół do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.  

 

§ 5 

Proces rekrutacji  

 

1. Rekrutację przeprowadzi w każdej Szkole odrębna Komisja rekrutacyjna składająca się  

z asystenta ekonomiczno-finansowego projektu oraz po dwóch nauczycieli z każdej placówki. 

2. Komisja rekrutacyjna dokona oceny kwalifikowalności uczestników na podstawie złożonych 

dokumentów. 

3. Kryteria rekrutacji: najwyższa średnia ważona z: 

 1) (100% - wynik testu (%)) z wagą 0,6,  

2) ocena motywacji do uczestnictwa w zajęciach przez wychowawcę klasy z wagą 0,4. 

4. Kryterium dodatkowe: przy równej średniej pierwszeństwo będą miały osoby z wyższą oceną  

z zachowania z poprzedniego roku szkolnego. 

5. Zostanie utworzona lista rankingowa, na której wskazani będą uczniowie spełniający warunki 

udziału w projekcie oraz uczniowie wpisani na listę rezerwową. Uczniowie znajdujący się na 

liście rezerwowej będą mogli wziąć udział w zajęciach w charakterze wolnych słuchaczy (max. 

6 uczniów /grupę). 

6. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie podejmuje komisja rekrutacyjna. 

7. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu do projektu podejmuje Kierownik 

projektu.  
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§ 6 

Prawa uczestnika projektu 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:  

a) bezpłatnego udziału w zajęciach w ramach projektu,  

b) nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z założeniami 

projektu,  

c) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie.  

§ 7 

Obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do :  

a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem,  

b) podpisania dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie ( w imieniu osoby 

niepełnoletniej podpisuje rodzic/ prawny opiekun),  

c) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z harmonogramem,  

d) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności na zajęciach, 

e) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, poprzez złożenie oświadczenia 

określającego przyczyny rezygnacji ( w imieniu dziecka podpisuje rodzic/ prawny opiekun).  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje z dniem wprowadzenia Zarządzeniem Rektora WSI-E i ogłoszenia na 

stronie internetowej projektu edukacjafilozoficzna.wsie.edu.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły  

i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także przepisy 

wynikające  

z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego.  

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika projektu.  

4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i w poszczególnych szkołach 

uczestniczących w projekcie.  

                                                                   ……………………………………….  


