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REGULAMIN PROJEKTU  
,,EUROPEJSKI DORADCA” 

 
 Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-M133/16-00 z 

dnia 14 lutego 2017 r., określa się, co następuje: 

§ 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z  umową o dofinansowanie nr 

POWR.03.03.00-00-M133/16-00 z dnia 14.02.2017 r. w ramach projektu 

„Europejski doradca”.  

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji oraz zasady organizacji  

na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo 

personalne w ramach projektu „Europejski doradca”. 

3. Projekt „Europejski doradca” dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, 

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. 

4. Celem projektu jest realizacja  międzynarodowego programu kształcenia na 

kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne skierowane do 40 osób: 

z Polski (10 osób) i cudzoziemców (30 osób) do IX.2020 roku.  

5. Dofinansowanie projektu z UE: 1 808 382,42 PLN. 

6. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.09.2020 r. 

 

§ 2 

PODSTAWOWE POJĘCIA 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
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 Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. ,,Europejski doradca” 

dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

 Organizatorze – należy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II/KUL, 

 DKiDP – należy przez to rozumieć studia na kierunku „Doradztwo kariery  

i doradztwo personalne”. 
 

 Uczestniku/czce projektu – należy przez to rozumieć osobę przyjętą do 

projektu ,,Europejski doradca” na kierunek doradztwo kariery i doradztwo 

personalne,  
 

 kandydacie/tce – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się  

o przyjęcie na studia DKiDP realizowane w ramach projektu,  

 Studenci zagraniczni – cudzoziemcy, pochodzący z krajów Trzecich nie 

należących do Unii Europejskiej, przebywających legalnie na terytorium RP na 

podstawie wizy, karty pobytu lub innego dokumentu, którzy zostali przyjęci na 

studia stacjonarne I stopnia DKiDP w ramach projektu ,,Europejski doradca”. 

 Wykłady/ćwiczenia – zajęcia dydaktyczne  realizowane w ramach projektu 

(Zadania nr 2) finansowane z budżetu projektu. 

 Zajęcia certyfikujące – zajęcia dla studentów zagranicznych przygotowujące do 

rynku pracy w Polsce, z wykorzystywaniem metod diagnostycznych, 

organizowane przez Organizatora, finansowane z budżetu projektu.   

 Wykonawcy usługi – firma zewnętrzna, która świadczy usługę zorganizowania 

zajęć certyfikujących pn. ,,Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym” 

dla studentów zagranicznych na zlecenie Organizatora. 

 Wykładowcy – kadra naukowa prowadząca zajęcia dydaktyczne, w tym 

wykładowcy zagraniczni 

 Stronie www – należy przez to rozumieć stronę internetową projektu: 

www.kul.pl/europejskidoradca. 

 Kontrakcie uczestnictwa – należy przez to rozumieć dokument określający 

prawa i obowiązki Organizatora projektu oraz Uczestnika/czki projektu, 
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 limicie miejsc – należy przez to rozumieć limit miejsc dla 40 osób  studiów 

DKiDP, w tym: z Polski 10 osób (8 kobiet i 2 mężczyzn) i 30 cudzoziemców (26 

kobiet i 4 mężczyzn) 

 Międzynarodowa Komisja ds. Jakości Kształcenia – Komisja składająca się z 6 

osób, w tym eksperci-praktycy m.in. przedstawiciele MUP, WUP, pracodawców 

opiniująca program studiów, syllabusy, efekty kształcenia, podręcznik.  

 Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Biuro Projektu z siedzibą pod 

adresem: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój CN-201; 

 zgłoszeniu rekrutacyjnym – należy przez to rozumieć każde zgłoszenie 

przesłane za pomocą Elektronicznej Rejestracji Kandydatów eRekrut pod 

adresem http://www.kul.pl/1115.html oraz poprzez złożenie formularza 

zgłoszeniowego w Biurze Projektu. 

 Elektroniczny Kwestionariusz Ewaluacyjny Zajęć Dydaktycznych – 

przeprowadzenie kwestionariusza ewaluacyjnego zajęć dydaktycznych ma na 

celu weryfikację wyników badania ewaluacyjnego wśród studentów po zakończeniu 

udziału we wszystkich formach wsparcia.  

 Badanie Losów Zawodowych Absolwentów – badanie, które ma na celu 

określanie, jaki wpływ ma wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów(a 

także kompetencje nabyte/rozwinięte w trakcie udziału w projekcie) na sytuacje 

zawodową absolwentów. Monitoring losów zawodowych absolwentów (BLZA) 

zostanie przeprowadzony w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu kształcenia w 

ramach projektu.  

 Kierowniku projektu – należy przez to rozumieć osobę sprawującą ogólny 

nadzór nad realizacją projektu.  

 Koordynator merytoryczny -  osoba sprawująca nadzór merytoryczny  nad 

jakością zadań, programami, syllabusami, publikacjami. 

 Dziekan – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL 

 

 

 

 

http://www.kul.pl/1115.html
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§ 3 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Projekt przewiduje realizację zajęć zgodnie z przygotowanym programem studiów 

stacjonarnych  na kierunku DKiDP. 

2. Studia na kierunku DKiDP prowadzone są w trybie stacjonarnym, obejmują 6 

semestrów oraz są zgodne z Regulaminem studiów  KUL. 

3. Studia na kierunku DKiDP  prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych KUL. 

4. Zajęcia ćwiczeniowe dla studentów/tek kierunku DKiDP są prowadzone w 2 

grupach: 1 grupa – 22 osoby, 2 grupa – 23 osoby. 

5. Program zajęć dla studentów kierunku DKiDP obejmuje 1980 godzin 

dydaktycznych: 1005 godzin wykładów i 975 godzin ćwiczeń. 

6. Zajęcia certyfikujące dla studentów zagranicznych na kierunku DKiDP obejmują 

120 godzin (3 grupy x 10 osób x 40 h/grupa). 

7. Realizacja zajęć została zaplanowana kolejno na rok akademicki: 2017/18, 

2018/19, 2019/20. 

8. Program studiów zostanie udostępniony na stronie www projektu oraz na stronie 

e-kul. 

9. Program zajęć dla studentów/tek kierunku DKiDP będzie realizowany przez kadrę 

naukową, w tym przez 2 wykładowców zagranicznych. 

10. Warunkiem ukończenia zajęć certyfikujących dla studentów zagranicznych  

(i przystąpienia do egzaminu zewnętrznego) jest uczestnictwo, w co najmniej 80% 

godzin zajęć certyfikujących przewidzianych dla danych zajęć. 

11. Po zdaniu egzaminu, o którym mowa w § 3 ust. 10 student/ka zagraniczny/a 

otrzyma certyfikat uprawniający  do korzystania z narzędzi diagnostycznych. 

12. Studenci zagraniczni uczestniczący w zajęciach certyfikujących otrzymają bezpłatne 

materiały szkoleniowe na zajęcia certyfikujące. 

13. Uczestnicy/czki projektu otrzymują bezpłatnie podręcznik akademicki opracowany 

na potrzeby studentów/tek kierunku DKiDP. 

14. Studenci zagraniczni w ramach uczestnictwa w projekcie przez okres 9-ciu miesięcy 

nauki w każdym semestrze studiów (z wyłączeniem wakacji) otrzymują 

stypendium, na podstawie wniosku - Załącznik nr 1A do Regulaminu. 

15. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
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16. Miejscem realizacji zajęć, o których mowa § 3 pkt. 1 jest siedziba Organizatora. 

 

§ 4 

NADZÓR MERYTORYCZNY 

1. Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu, o którym mowa w § 3, sprawuje 

Koordynator Merytoryczny projektu. 

2. Nadzór nad prowadzeniem oceny jakości kształcenia na wydziale WNS na kierunku 

studiów DKiDP sprawuje Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia na Wydziale 

Nauk Społecznych KUL. 

3. Prowadzenie monitoringu jakości kształcenia, realizacji programu studiów, 

przygotowania syllabusów oraz podręcznika akademickiego na kierunku DKiDP 

sprawuje Międzynarodowa Komisja ds. Jakości Kształcenia.  

 

§ 5 

UCZESTNICY/CZKI PROJEKTU 

Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie poniższe 

kryteria:  

a) kandydaci z Polski  - 15 osób; 

b)kandydaci z zagranicy, cudzoziemcy, pochodzący z krajów Trzecich nie 

należących do Unii Europejskiej, przebywających legalnie na terytorium RP na 

podstawie wizy, karty pobytu lub innego dokumentu – 30 osób;  

którzy zostali przyjęci na studia stacjonarne I stopnia DKiDP w ramach projektu 

,,Europejski doradca”. 

 

§ 6 

REKRUTACJA NA STUDIA DKiDP 

1. Rekrutacja na studia odbywa się zgodnie z zatwierdzoną przez Senat KUL Uchwałą 

w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2017/2018. 

2. Zgodnie z założeniami projektu ,Europejski doradca” studia stacjonarne I stopnia 

na kierunku DKiDP są bezpłatne, studenci zagraniczni w przypadku trudnej sytuacji 

materialnej lub w przypadku podjęcia nauki na drugim kierunku studiów lub 
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kształcenia przed rozpoczęciem działania składają wniosek o zwolnienie z opłaty do 

Rektor lub upoważnionego Prorektora KUL stanowiący Załącznik nr  5. 

3. Studia na kierunku DKiDP dla obywateli polskich objęte są dotacją ministerialną 

zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 7 

PLAN I ORGANIZACJA STUDIÓW DKiDP 

1.    Przyjęty przez Senat KUL plan studiów DKiDP przekazuje się do wiadomości 

studentom za pośrednictwem platformy www.kul.lublin.pl oraz na stronie projektu 

www.kul.pl/europejskidoradca 

2.   Szczegółowy harmonogram zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach studiów 

DKiDP przekazuje się do wiadomości studentom za pośrednictwem platformy e-kul 

oraz na stronie projektu www.kul.pl/europejskidoradca 

 

§ 8 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Do szczegółowych obowiązków Organizatora należy: 

a) zapewnienie wykładowców do prowadzenia zajęć, 

b)zapewnienie możliwości korzystania z publikacji (książki, czasopisma)  

w bibliotece, 

c)zapewnienie podręcznika akademickiego dla studentów/tek, 

d) przygotowanie i przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 

e) wydanie Uczestnikom/czkom projektu, którzy ukończyli studia zaświadczeń, 

po spełnieniu warunku obecności na min. 80% czasu przewidzianego 

programem studiów, nieuzasadniona absencja na więcej niż 20% godzin zajęć 

skutkuje nie uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu udziału w projekcie, 

f) wydanie studentom zagranicznym biorących udział w zajęciach certyfikujących 

certyfikatów po zdaniu egzaminu, 

g) wypłata stypendium dla studentów zagranicznych. 

2. Organizator w szczególności ma prawo do: 

a) żądania od Uczestników/czek projektu niezbędnych dokumentów, 

zaświadczeń, oświadczeń, 

http://www.kul.pl/europejskidoradca
http://www.najlepszepraktyki.eu/
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b) żądania od Uczestników/czek projektu wypełniania ankiet ewaluacyjnych  

(po zakończeniu udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla 

studenta/tki), elektronicznej ankiety Badania Losów Zawodowych Absolwentów 

(po 12-ciu miesiącach od zakończenia kształcenia) i innych niezbędnych 

dokumentów, 

c) żądania usprawiedliwienia nieobecności w zajęciach,  

 

§ 9 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

1. Do obowiązków Uczestnika/czki projektu należy: 

a) przekazanie Organizatorowi dokumentów niezbędnych m.in. do potwierdzenia 

statusu Uczestnika/czki projektu tj.: Formularza zgłoszeniowego,  Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

b)podpisania Kontraktu Uczestnictwa i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, 

c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

d) udostępnianie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, 

e)każdorazowego potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa na 

zajęciach na liście obecności, 

f) potwierdzenia własnoręcznym podpisem otrzymania bezpłatnego podręcznika 

akademickiego, 

g) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, 

h)wypełnianie wszystkich ankiet i innych narzędzi ewaluacyjnych  

i monitoringowych, w tym testów sprawdzających wiedzę zdobytą w trakcie 

zajęć (po zakończeniu udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych 

dla studenta/tki) i innych niezbędnych dokumentów, 

i)poddawanie się ewaluacji ze strony instytucji zewnętrznych dokonujących 

ewaluacji Projektu, 

j)wypełnienia elektronicznych kwestionariuszy ewaluacyjnych zajęć 

dydaktycznych po zakończeniu udziału we wszystkich formach wsparcia. 

k)wypełnienia elektronicznej ankiety Badania Losów Zawodowych Absolwentów 

(po 12-stu miesiącach od zakończenia kształcenia). 
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2. Uczestnik/czka projektu ma w szczególności prawo do: 

a) udziału w zajęciach przewidzianych w programie studiów, 

b) otrzymania bezpłatnego podręcznika akademickiego, 

c)podejścia do egzaminu zewnętrznego w przypadku zajęć certyfikujących dla 

studentów zagranicznych, 

d)otrzymania zaświadczenia o ukończeniu udziału w projekcie,  

e)otrzymania certyfikatu po pozytywnie zdanym egzaminie w przypadku zajęć 

certyfikujących przez studentów zagranicznych,  

f) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby 

projektu. 

g) ubiegania się o stypendium dla studentów zagranicznych. 

 

3. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się udziału w zajęciach 

w wymiarze, co najmniej 80% czasu przewidzianego programem studiów, 

4. Studenci zagraniczni posiadający ważną Kartę Polaka mają prawo do ubiegania się o 

stypendium zgodnie z art. 43 ust. 5a na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich albo na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4. ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym. 

5. Studenci zagraniczni nie będący obywatelami polskimi zwani dalej 

,,cudzoziemcami” w ramach studiów na kierunku DKiDP otrzymują stypendium  

z budżetu projektu zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

6. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do pisemnego poinformowania 

Organizatora o zmianie swojego statusu i/lub aktualizacji następujących danych 

kontaktowych: ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo, 

powiat, telefon stacjonarny, telefon komórkowy oraz adres poczty elektronicznej w 

przypadku, gdy ww. dane zmieniają się w okresie od rozpoczęcia do dnia 

zakończenia udziału Uczestnika/czki projektu w Projekcie, tj. 30.09.2020 r. 

7. Uczestnik/czka projektu wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zdjęć 

podczas zajęć i upublicznienia ich na stronie www w celach promocji projektu. 
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8. Do obowiązków studenta/tki kierunku DKiDP należy postępowanie zgodne z treścią 

ślubowania z regulaminem studiów oraz z zarządzeniami i uchwałami władz 

Uniwersytetu. 

9. Uczestnik/czka projektu może odpowiadać dyscyplinarnie na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami za szkody poniesione przez Organizatora z tytułu 

zawinionego przez Uczestnika/czkę projektu skreślenia z listy Uczestników/czek 

projektu.  

10. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika/czki projektu zwrotu kosztów 

poniesionych w związku z uczestnictwem w projekcie do momentu skreślenia  

z listy studentów. 

11. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany do zwrotu ww. kosztów w terminie 14 

dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora. 

12. Prawa i obowiązki Uczestnika/czki projektu wygasają z dniem ukończenia studiów 

lub skreślenia z listy studentów. 

13. W przypadku skreślenia Uczestnika/czki projektu z listy studentów na studiach 

DKiDP, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie do zgłoszenia tej decyzji do Biura 

projektu. 

§ 10 

SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW 

1. Dziekan skreśla z listy studentów studiów DKiDP w przypadku: 

a) niepodjęcia studiów, 

b) rezygnacji przez studenta ze studiów I stopnia, 

c) niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, 

d) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów studiów DKiDP w przypadku: 

a) stwierdzenia braku postępów w nauce, 

b) niezrealizowania przez studenta obowiązków niezbędnych do zaliczenia 

roku, wynikających  z planu studiów DKiDP, 

c) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku. 

3. Od decyzji o skreśleniu z listy studentów studiów DKiDP przysługuje studentowi 

odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
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4. Skreślenie z listy studentów studiów DKiDP jest równoznaczne ze skreśleniem z 

listy Uczestników Projektu ,,Europejski doradca”. 

5. Niezależnie od konsekwencji przewidzianych w niniejszym regulaminie, za 

naruszenie obowiązków określonych w ust.1 student ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 11 

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW 

1. Warunkiem zakończenia studiów jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej 

oraz zdanie egzaminu dyplomowanego. 

2. Zasady oraz warunki składania pracy dyplomowej określa Regulamin studiów 

Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. 

 

§ 12 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDIÓW  

Obsługę administracyjną studentów sprawuje dziekanat Wydziału Nauk 

Społecznych. 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2017 r. 

 

Załączniki:  

1. Zasady przyznawania stypendium  

1A. Wniosek o przyznanie stypendium 

2. Wzór Formularza Zgłoszeniowego  

3. Wzór Kontraktu uczestnictwa  

4. Wzór oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu 

5. Wniosek o zwolnienie z opłaty za kształcenie na studiach 
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Załącznik Nr 1 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH 

STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 

„DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO PERSONALNE” 

 

§ 1 

Stypendia wypłacane studentom - cudzoziemcom kierunku: DKiDP  w ramach projektu 

są dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich  w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 2 

1. Stypendium przyznawane jest w wysokości określonej w Projekcie i wynosi  

 1 200,00 PLN brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane jest z góry, do 10 dnia 

danego  miesiąca, przez 9 miesięcy każdego roku akademickiego przez cały okres 

trwania studiów DKiDP. 

2. Ostatnim miesiącem, za który może zostać przyznane i wypłacone stypendium jest 

czerwiec 2020 roku. 

§ 3 

Stypendium, o którym mowa w § 1 i 2 jest przyznawane studentom zagranicznym 

studiów DKiDP przez okres trwania studiów (6 semestrów). 

§ 4 

1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Koordynator merytoryczny na 

wniosek studenta zagranicznego. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik nr 1A. 

§ 5 

Stypendium realizowane jest przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez 

studenta zagranicznego. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na 

ten cel na wyodrębnionym rachunku projektu. 
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§ 6 

Prawo do stypendium, o którym mowa w niniejszych zasadach, nie przysługuje w czasie 

przerwy wakacyjnej w odbywaniu studiów. 

§ 7 

Skreślenie z listy studentów studiów DKiDP powoduje utratę stypendium, którego 

wypłatę wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca, następującego po 

uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu. 
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Załącznik nr 1A  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  

STUDENTOM ZAGRANICZNYM I STOPNIA KIERUNKU „DORADZTWO KARIERY I 

DORADZTWO PERSONALNE” W RAMACH PROJEKTU ,,EUROPEJSKI DORADCA” 

 

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia: 

Seria i numer dowodu osobistego/Paszportu/ nr Karty Pobytu: 

 

Koordynator Merytoryczny 

 

Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium  studiów I stopnia ,,Doradztwo kariery           

i  doradztwo personalne” w roku akademickim 20…./….: 

 

UZASADNIENIE 

Spełniam wszystkie kryteria przyjęte w zasadach przyznawania stypendiów dla 

studentów zagranicznych studiów stacjonarnych I stopnia „Doradztwo kariery                   

i doradztwo personalne” uprawniające do przyznania stypendium  w roku akademickim 

20……../……... 

 

…………………………………….. 

Data i podpis studenta/ki 

 

DECYZJA 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* 

…………………………………………. 

Koordynator Merytoryczny 

              (podpis) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 


