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REGULAMIN UCZESTNICTWA PROJEKCIE 

„FARMACEUTA - ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ” 

 

        § 1  

Przepisy ogólne  

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR. 03.01.00-00-S063/17 

„Farmaceuta - zawód z przyszłością”. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3. Czas trwania Projektu: 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 

3. Adres Biura Projektu: Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM, ul. Jagiellońska 13-15,  

85-067 Bydgoszcz. 

4. Miejsce realizacji Projektu: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

5. Zasięg terytorialny Projektu - cała Polska. 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

Projekcie – oznacza to Projekt „Farmaceuta zawód z przyszłością”, realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym. 

Beneficjencie – oznacza to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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Uczestnik/czka – oznacza studenta/kę X semestru Farmacji na Wydziale Farmaceutycznym CM  

w semestrze letnim 2017/2018 i 2018/2019. 

Biurze Projektu – należy przez to rozumieć Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM. 

Koordynatorze Projektu – należy rozumieć osobę, która koordynuje, nadzoruje i zarządza Projektem, 

planuje, koordynuje zadania zespołu, nadzoruje prawidłową realizację Projektu zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

CM UMK – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. 

 

§ 3 

Cele Projektu i postanowienia programowo-organizacyjne 

1. Celem Projektu jest podniesienie zawodowych umiejętności praktycznych studentów kierunku 

Farmacja Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (CM UMK) poprzez udział  

w wysokiej jakości programie stażowym odpowiadającemu potrzebom gospodarki, rynku pracy  

i społeczeństwa. 

2. Projekt przewiduje wsparcie dla 54 studentów kierunku farmacji CM UMK, którzy z własnej 

inicjatywy zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie i udziału w stażu. 

3. Zaplanowane działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem kształcenia  

na kierunku Farmacja. 

 

§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja do projektu celem odbycia stażu odbędzie się w okresach: 

I nabór: 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r. 

            Etap I 

Złożenie wypełnionych i podpisanych dokumentów: 

 Formularz osobowy 
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 Deklaracja uczestnictwa 

 Test kompetencyjny  

 Oświadczenie uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych 

 Zaświadczenie o statusie studenta /X semestr/ rok akademicki 2017/2018 oraz 

2018/2019 

 Zaświadczenie z dziekanatu o śr. ocen za ostatni zakończony IV rok studiów 

Liczba punktów  do uzyskania ze średniej ocen:  

 średnia 3,0 – 0pkt 

 średnia od 3,1 do 3,50 – 3pkt 

 średnia od 3,51 do 4,00 – 4pkt 

 średnia od 4,01 do 4,50 – 5pkt 

 średnia powyżej 4.51 – 6pkt 

 Zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. 

II Etap 

 Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca preferencje pracodawców 

Liczba punktów do uzyskania od 0 do 2 

III Etap  

 Proces weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną złożonych dokumentów 

 Ustalenie i ogłoszenie list rankingowych 

 

 IV Etap  

 Podpisanie z wyłonionymi kandydatami oświadczenia uczestnika projektu oraz 

umowy. 

 

II nabór: 01.01.2019 r. – 01.02.2019 r. 

Procedura naboru – jak wyżej. 
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2. Nabór Uczestników/czek do udziału w Projekcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu 

dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w § 4 pkt. 1. 

3. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które dostarczą komplet dokumentów                    

i  uzyskają największą liczbę punktów w trakcie procesu rekrutacji. 

4. Termin naboru dokumentów upływa dla I etapu naboru 28.02.2018 r., a dla II etapu naboru dnia 

01.02.2019 r. 

5. Zgłoszenia, które wpłynęły po wyznaczonym terminie lub są niekompletne, nie podlegają  

procedurze kwalifikacyjnej. 

6. Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie będą dostępne na 

stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego w zakładce: projekt „Farmaceuta - zawód  

z przyszłością”.  

7. Dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną na adres farmaceuta@cm.umk.pl, drogą 

pocztową na adres: Collegium Medicum UMK Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM                                 

ul. Jagiellońska 13-15; 85-067 Bydgoszcz z dopiskiem „Farmaceuta” lub osobiście. 

8. Weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń dokonuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie 

następujących kryteriów: 

1) dostarczenie kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów 

2) zaświadczenia o byciu studentem/tką X semestru w roku akademickim 2017/2018 oraz 

2018/2019 

3) punktacji uzyskanej ze średniej ocen za zakończony rok studiów 

4) punktacji uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej. 

9. Ogłoszenie wyników – sporządzenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy osób  rezerwowych 

dostępne będą w biurze projektu oraz przesłane na indywidualne adresy mailowe potencjalnych 

uczestników Projektu. 

10. Ostateczna lista uczestników Projektu zostanie ogłoszona do dnia 05.03.2018 r. dla I naboru oraz 

do dnia 05.03.2019 r. dla II naboru. 

mailto:farmaceuta@cm.umk.pl
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11. W przypadku braku wystarczającej liczby osób zainteresowanych projektem lub braku osób 

spełniających kryteria naboru planuje się nabór dodatkowy wg tych samych kryteriów. 

12. Cechy takie jak płeć, niepełnosprawność, rasa, wyznanie, pochodzenie nie są istotne                      

w projekcie.   

13. Projekt realizowany jest z zachowaniem równości szans i dostępności projektu dla osób 

niepełnosprawnych. Ponadto projekt realizowany jest z zachowaniem równości szans kobiet 

i mężczyzn. Działania informacyjne, promocyjne, materiały dydaktyczne uwzględniają zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn.  

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestników/czek Projektu 

1. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do udziału w stażu.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia testu kompetencji na początku wsparcia w projekcie, 

po zakończeniu stażu oraz ankiety ewaluacyjnej. 

3. Uczestnik/czka potwierdza każdorazowo swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście 

obecności, w dzienniku przebiegu stażu i punktualnie stawia się na zajęcia. 

4. Realizator Projektu dopuszcza usprawiedliwioną (do 10%) nieobecność spowodowaną chorobą 

lub ważnymi okolicznościami na zasadzie przepisów kodeksu pracy. 

5. Osoba rezygnująca ze stażu w czasie trwania zajęć obciążona będzie procentowo kosztami 

poniesionymi przez Realizatora Projektu w przeliczeniu na jednego Uczestnika/czkę danego 

szkolenia. 

 

§ 6 

Warunki  ogólne w ramach Projektu 

1. Przeszkolonych zostanie ogółem 54 studentów/ek CM UMK kierunku Farmacja. 

2. Uczestnik/czka nie ponosi kosztów stażu pod warunkiem, że: 
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1) wycofa swoje uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem 

bądź; 

2) będzie uczestniczył/a w min. 90% zajęć stażowych; 

3) wypełni w terminie wszystkie wymagane przez przepisy związane z realizacją projektu 

dokumenty bądź; 

4) nie zostanie skreślony z listy studentów. 

3. Na miejsce osoby rezygnującej ze stażu przed rozpoczęciem  stażu zostaje zakwalifikowana 

osoba z listy rezerwowej. 

4. Warunkiem ukończenia stażu i uzyskania zaświadczenia o ukończeniu stażu jest odpowiednia 

frekwencja (uczestnictwo w min. 90% zajęć stażowych). 

5. W celu weryfikacji sytuacji Uczestników/czek oraz skuteczności działań Projektu Uczestnicy/czki 

szkoleń są zobowiązani/e do wypełniania otrzymanych ankiet i udzielania informacji podczas 

indywidualnych rozmów w trakcie realizacji Projektu. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Koordynator 

Projektu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu „Farmaceuta - zawód z przyszłością”. 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

   czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 


