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REGULAMIN 

REKRUTACJI W PROJEKCIE O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „SZKOŁA ORŁÓW” 

II nabór(uzupełniający) w roku akademickim 2020/2021 

 

§1 

Słownik pojęć 

1. Forma wsparcia – stypendium wypłacane przez maksymalnie 9 miesięcy w danym roku akademickim 

 i maksymalnie 18 miesięcy w okresie 2020-2022 w wysokości 1370,70 brutto oraz kształcenie oparte na systemie tutoringu 

przez cały okres pobierania stypendium. 

2. Kandydat/Kandydatka -nie posiada wyższego wykształcenia, jest  studentem/tką II roku studiów pierwszego stopnia 

lub jednolitych studiów magisterskich osiągającym/ą bardzo dobre wyniki w nauce na pierwszym roku studiów i złożył/a 

formularz rekrutacyjny wraz z Oświadczeniem do Projektu. 

3. Kierownik Projektu–osoba powołana przez Kierownika Biura Projektów Zagranicznych do zarządzania projektem. 

4. Komisja rekrutacyjna- komisja powołana przez Prorektora ds. nauczania, w której skład wejdą członkowie wytypowani 

przez Dziekanów wydziałów, których studenci złożyli dokumenty rekrutacyjne. 

5. Projekt – projekt pt. „Szkoła Orłów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

6. Realizator Projektu–Uniwersytet Wrocławski. 

7. Tutor–nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Wrocławskim wspierający studenta ( w wymiarze 100 

godzin) w okresie pobierania stypendium . 

8. Regulamin–niniejszy regulamin  rekrutacji  w Projekcie. 

9. Biuro  Projektu– Biuro Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego , ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław. 

10. Dane Osobowe–dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 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  dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej 

„RODO”), tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej  („osobie,  której  dane  

dotyczą”);  możliwa  do  zidentyfikowania  osoba  fizyczna to  osoba,  którą można  bezpośrednio  lub  pośrednio  

zidentyfikować,  w  szczególności na  podstawie  identyfikatora  takiego  jak  imię  i  nazwisko,  numer  identyfikacyjny,  dane o  

lokalizacji,  identyfikator  internetowy  lub  jeden  bądź  kilka  szczególnych  czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

§2 

Postanowienia ogólne 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji studentów/studentek w celu objęcia ich wsparciem zaplanowanym w II turze 

naboru uzupełniającego w ramach projektu „Szkoła Orłów”. Celem projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie 

uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym oraz olimpiad międzynarodowych, a także 

najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez  realizację  wysokiej  jakości  

kształcenia  akademickiego  opartego  na  systemie tutoringu oraz wsparcie stypendialne. 

2. Projekt „Szkoła Orłów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

3.Projekt jest realizowany od listopada 2019 r do 31 lipca 2022 r. 

§ 3 

Etapy i zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o zasadę niedyskryminacji, w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami 

jawnymi i jednakowymi dla wszystkich kandydatów/atek, uwzględniając kryteria projektu, zgodnie z zasadą równości szans, 

równym dostępem do wsparcia bez względu na płeć, niepełnosprawność itp.  
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2. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby spełniające definicję kandydata/ki i kształcących się  

na kierunkach w ramach nauk humanistycznych, nauk ścisłych, nauk społecznych i nauk przyrodniczych. 

3. Terminy, godziny i szczegóły nt. miejsca naborów będą umieszczane na stronie internetowej projektu. 

4. Zebrane w ramach naborów Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem i warunkami, o których mowa  

w art.6 ust.1 lit.c oraz art.9 ust.2 lit. G Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

Nabór II: 

1. Termin naboru ustala się po 9 miesiącach od rozpoczęcia się roku akademickiego 2019/2020. 

2. W naborze II biorą udział najlepsi /najlepsze studenci/studentki , nie posiadający/ce wyższego wykształcenia, na podstawie 

wyników (średniej arytmetycznej ocen potwierdzonej zaświadczeniem) uzyskanych na pierwszym roku studiów.  

3. Kandydat/ka wypełnia formularz rekrutacyjny wraz z Oświadczeniem Kandydata do Projektu oraz zaświadczeniem i 

przesyła podpisane skany dokumentów drogą  elektroniczną na adres mailowy: szkolaorlow@uwr.edu.pl.  

4. Kryteria oceny zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu. 

5. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami podlega ocenie przez Komisję Rekrutacyjną.  

6. Lista rankingowa wraz ilością zdobytych punktów przez kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej 

projektu, z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych. 

7. O miejscu na liście rankingowej decyduje suma otrzymanych punktów. Gdy punktacja kandydatów jest taka sama  

i plasuje ich  na ostatniej pozycji listy rankingowej uprawniającej do otrzymania stypendium, wsparcie otrzyma kandydat, 

który posiada większą sumę punktów procentowych na świadectwie dojrzałości.  

8. Tracą prawo do wsparcia po pierwszym roku studiów, studenci, którzy nie spełnią warunków zawartych  

w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu, § 2 oraz § 4. W takiej sytuacji w naborze II, zostanie zrekrutowana osoba, 

która otrzyma wsparcie od następnego roku akademickiego. 

9. Wzory dokumentów rekrutacyjnych, stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu, tj. formularz rekrutacyjny wraz  

z Oświadczeniem Kandydata/tki do Projektu są dostępne w wersji edytowalnej na stronie internetowej . 

§4 

Warunki otrzymania wsparcia 

1. Warunkiem otrzymania wsparcia jest podpisanie umowy udziału w projekcie w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszego regulaminu. 

2. Wypłata stypendium będzie  możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej. 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1 .Rozstrzyganie    spraw    nieuregulowanych    w    niniejszym    Regulaminie należy do kompetencji Kierownika Projektu. 

2. Kierownik    Projektu    zastrzega    sobie    prawo    do    zmiany    Regulaminu w    przypadku konieczności wynikającej ze 

zmiany w wytycznych Projektu. Informacja o każdorazowej zmianie  zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej projektu 

oraz wysłana na adres mailowy studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie i korzystających ze wsparcia. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny 

Załącznik nr 2 Umowa udziału w projekcie- wzór 
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