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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„KA 2.0 - program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”. 

1. Projekt realizowany jest w oparciu o:  

1) wniosek o dofinansowanie Projektu nr SL2014: POWR.03.05.00-00-Z053/17,  

2) umowę dofinansowania Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z053/17-00, Instytucja organizująca 
konkurs - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  

3) ogólne wytyczne oraz przepisy prawa związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.  

§ 1 

Wyjaśnienie pojęć przyjętych w Regulaminie:  

1) Projekt – projekt KA 2.0 - program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, 

2) Uczelnia – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, z siedzibą w Krakowie (30-
705) przy ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 

3) Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie (00-695) 
przy ul. Nowogrodzka 47a, 

4) Biuro Karier (Akademickie Biuro Karier) – biuro karier Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, z siedzibą w budynku Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego; 

5) kandydat – osoba zgłaszająca się do udziału w Projekcie, 
6) uczestnik – osoba, która spełniła kryteria rekrutacyjne, została zakwalifikowana na studia lub inne 

formy wsparcia realizowane w ramach Projektu i podpisała umowę o świadczenie nauki na 
studiach realizowanych w ramach Projektu, deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenie 
w sprawie przetwarzania danych osobowych; 

7) wsparcie w ramach Projektu – formy szkoleń, studiów, kursów, a także działań związanych z 
poradnictwem zawodowym dla studentów/absolwentów. 

 

§2  

1. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania przez Krakowską Akademię im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego (KAAFM) poprzez: 

1) podniesienie kompetencji studentów, które będzie możliwe poprzez uruchomienie trzech 

nowych anglojęzycznych kierunków studiów, Management, Architecture, Film and media 

production (FMP); 

2) poszerzenie oferty Biura Karier - poszerzenie oferty poradnictwa zawodowego dla 

studentów/absolwentów oraz wdrożenie oprogramowania usprawniającego współpracę 

uczelnii oraz studentów z przedsiębiorstwami, przyczyniając się do głębszej integracji 

społeczności akademickiej i okołoakademickiej, a w szerszej perspektywie ułatwi 

studentom/absolwentom rozpoczęcie aktywności zawodowej na rynku pracy; 

3) podniesienie kompetencji kadry uczelni - dotyczy doskonalenia kadry administracyjnej  

i zarządczej w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych 
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4) rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią - wdrożenie systemu obiegu 

dokumentów wraz z systemem centralnego logowania, systemu multiportalowego  

i modułu do wprowadzania i obiegu sylabusów, co przyczyni się także do podniesienia jakości 

funkcjonowania KAAFM w obszarze działań administracyjnych. 

2. Projekt jest realizowany od dnia   30.05.2018 r. do dnia 30.09.2022 r.  

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

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III 

Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół 

wyższych. 

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny dla uczestnika. 

5. Nabór uczestników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującą polityką równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

§3 

Rodzaje wsparcia udzielanego studentom w ramach projektu 

1. Wsparcie dla studentów w ramach projektu będzie realizowane poprzez możliwość udziału  

w anglojęzycznych stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, poradnictwo 

zawodowe dla studentów/absolwentów w Biurze Karier oraz wsparcie szkoleniowe dla 

pracowników Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  

2. Rekrutacja na studia realizowane w ramach projektu będzie prowadzona przez Dział Rekrutacji 

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, na zasadach określonych  

w Regulaminie uczestnictwa w studiach realizowanych w ramach projektu Ka 2.0 - program 

rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

3. Przyjęcia na studia będą prowadzone do momentu wyczerpania limitu miejsc. 

4. O przyjęciu na studia realizowane w ramach projektu decyduje kolejność składania 

wymaganego kompletu dokumentów, określonego w Regulaminie uczestnictwa w studiach 

realizowanych w ramach projektu Ka 2.0 - program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego.  

5. Limity przyjęć na studia realizowane w ramach projektu oraz terminy rekrutacji w odniesieniu 

do roku akademickiego 2018/2019 zostały określone w Uchwale Senatu Krakowskiej Akademii 

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 

2018/2019, w odniesieniu do kolejnych naborów zostaną określone w stosownej uchwale 

dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia 

magisterskie. 

6. Uczestnicy projektu zostaną przyjęci na studia, o których mowa w ust. 1, zgodnie z wymogami 

określonymi w uchwale Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  

z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia 

oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019 zmienioną uchwałą Senatu 

z dnia 29 listopada 2017 r. oraz uchwałą z dnia 28 maja 2018 r. 

7. Szczegółowe warunki rekrutacji kandydatów oraz warunki uczestnictwa w studiach 

realizowanych w ramach projektu są przedmiotem Regulaminu uczestnictwa w studiach 
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realizowanych w ramach projektu Ka 2.0 - program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego.  

8. Wsparcie Akademickiego Biura Karier realizowane w ramach Projektu obejmie poszerzenie 

oferty poradnictwa zawodowego dla studentów/absolwentów oraz wdrożenie 

oprogramowania usprawniającego współpracę uczelni oraz studentów z przedsiębiorstwami.  

9. Wsparcie szkoleniowe będzie realizowane w formie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych 

i dedykowane jest dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  

10. §4 

Akademickie Biuro Karier 

1. Celem Akademickiego Biura Karier Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

jest: 

a) dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym zwłaszcza: organizowanie szkoleń, 

warsztatów, spotkań z pracodawcami; 

b) prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego; 

c) gromadzenie oraz udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych; 

d) współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie promowania programów skierowanych 

do studentów i absolwentów. 

2. W ramach Projektu Akademickie Biuro Karier będzie realizować działania w obszarze: 

a) informacyjno - promocyjnym – poprzez zamieszczanie na stronie internetowej, 

dedykowanych tablicach ogłoszeń Biura Karier, tablicach ogłoszeń dla studentów 

Krakowskiej Akademii AFM, mailing do studentów informacji o wsparciu realizowanym 

przez Biura Karier  

b) doradczym – poprzez udzielanie studentom zindywidualizowanych porad zawodowych  

i wsparcie doradcy zawodowego. 

3. Nabór studentów do Akademickiego Biura Karier odbywać się będzie na zasadzie 

dobrowolnych, pisemnych zgłoszeń studentów według wzoru (kwestionariusz z ankietą).  

4. Podstawą rekrutacji do Projektu będzie pisemne zgłoszenie kandydata poprzez złożenie  

w biurze Akademickiego Biura Karier formularza kwestionariusza osobowego wraz z kartą 

informacyjną weryfikującą jego status studenta oraz potrzeby związane z przyszłą karierą 

zawodową. 

5. W przypadku złożenia dokumentów niekompletnych lub niepoprawnych, kandydaci zostaną 

wezwani do ich uzupełnienia lub poprawy. Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia 

poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. 

6. Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w biurze Akademickiego Biura Karier. 

7. Portal Akademickiego Biura Karier jest narzędziem przeznaczonym dla studentów i 

absolwentów KA AFM oraz pracodawców, usprawniającym współpracę uczelni, studentów i 

przedsiębiorstw. Na portalu zamieszczane będą oferty pracy, oferty praktyk, stażu, 

wolontariatu oraz wydarzeń związanych z doradztwem zawodowym.  

8. Korzystanie z portalu Akademickiego Biura Karier jest bezpłatne dla studentów i absolwentów 

KA AFM oraz pracodawców.  



 

4 
 

§5 

Rodzaje wsparcia udzielanego pracownikom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w ramach projektu 

1. Wsparcie dla pracowników będzie realizowane w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje 

zawodowe pracowników, w pierwszej kolejności zostaną przyjęci uczestnicy, u których 

zostanie stwierdzony największy deficyt kompetencji w danym obszarze. 

2. Rekrutacja na szkolenia/szkolenia/kursy/studia podyplomowe ma charakter zamknięty,  

a bezpośrednim naborem zostaną objęci pracownicy administracyjni (w tym pracownik Biura 

Karier), kadra zarządzająca.  

3. Podstawą kwalifikacji pracowników, o których mowa w ustępie poprzedzającym będzie 

doświadczenie pracownicze i zakres wykonywanych obowiązków. 

4. Informacje o szkoleniach będą udostępniane pracownikom dostępnymi, powszechnymi 

kanałami komunikacji wewnątrzuczelnianej, mailowo oraz za pośrednictwem przełożonych. 

5. Kwalifikowalność uczestnika będzie weryfikowana na podstawie aktualnych danych 

kadrowych. 

6. Warunkiem objęcia wsparciem jest zatrudnienie w Uczelni na podstawie umowy o pracę na 

danym stanowisku, potwierdzającym reprezentowanie kadry, do której kierowane jest 

wsparcie. 

7. W razie przekroczenia limitu miejsc na dane szkolenie, Uczelnia postara się, przeszkolić 

wszystkich zgłaszających się do projektu, z zastrzeżeniem ust. 1. 

8. Jeśli na dane szkolenie nie zgłosi się wymagana liczba uczestników, środki zostaną przesunięte 

na inne szkolenia, na które będzie więcej chętnych. 

9. Za rekrutację odpowiedzialny będzie specjalista ds. organizacji wraz z Koordynatorem 

Projektu. 

§6 

1. Szkolenia odbywać się będą stacjonarnie, w pomieszczeniach Uczelni lub w pomieszczeniach 

podmiotu organizującego dane szkolenie/studia podyplomowe. 

2. W sytuacjach wyjątkowych szkolenia są dopuszczalne także w formie zdalnej.  

3. Po ukończeniu szkolenia/kursu/studiów uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane przez 

prowadzącego szkolenie, potwierdzające jego ukończenie.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) uczestniczenia w danej formie wsparcia realizowanego w ramach projektu w pełnym 

wymiarze czasu; 

b) wypełnia każdorazowo pre-test oraz post-test (przed rozpoczęciem wsparcia oraz po 

zakończeniu wsparcia), mający postać testu weryfikującego podwyższenie kompetencji, 

przy czym forma bilansu kompetencji uzależniona będzie od formy szkolenia; 

c) potwierdzenia obecności na obecności w trakcie szkolenia, przy czym forma potwierdzania 

obecności będzie uzależniona od formy szkolenia; 

d) bieżącego informowania Uczelni drogą mailową o wszelkich zdarzeniach wpływających na 

niemożność udziału w Projekcie; 
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e) zgłaszania wszelkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych 

adresowych. 

5. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwianie nieobecności uczestnika z przyczyn spowodowanych 

chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. 

§7 

1. W ramach realizacji Projektu prowadzony będzie monitoring działań realizowanych w 

Projekcie. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do współdziałania w zakresie wszelkich działań podejmowanych w 

zakresie monitorowania realizacji Projektu. 

3. Dane osobowe kandydatów i uczestników form wsparcia realizowanych w ramach projektu 

mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.  

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. poprzedzającym, będą powierzone do przetwarzania 

Instytucji Pośredniczącej, oraz mogą być powierzone podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Uczelni, a także 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej oraz Uczelni kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Uczelnia zobowiązana jest do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności 

danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych.  

§8 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych 

uniemożliwiających jego dalszy udział w Projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji prze Uczestnika z udziału w danej formie wsparcia do udziału w 

Projekcie zostanie zaangażowany uczestnik, który spełnia warunki kwalifikowalności do 

objęcia wsparciem i wyrazi chęć do przystąpienia do Projektu. 

3. Beneficjent może wykluczyć uczestnika z udziału w Projekcie w następujących przypadkach: 

a) rażącego naruszenia przez uczestnika porządku organizacyjnego dotyczącego danej formy 

wsparcia lub postanowień niniejszego Regulaminu; 

b) opuszczenia danej formy wsparcia realizowanej w ramach Projektu; 

c) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych, 

d) przerwania, bez podania ważnej przyczyny, udziału w projekcie. 

4. W przypadku wykluczenia uczestnika z udziału w Projekcie może on zostać zobowiązany do 

pokrycia powstałych z tego tytułu kosztów. 

§9 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2018 roku. 

2. Wszelkie materiały związane z Projektem przekazane przez kandydatów i uczestników nie 

podlegają zwrotowi.   
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