
 

 

R E G U L A M I N 

projektu pn.: „Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim”  

 

Rozdział I. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 

1. AJP – Akademia im. Jakuba z Paradyża; 

2. Statut – Statutu Akademii im. Jakuba z Paradyża; 

3. Projekt – projekt pn.: „Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie 

Wielkopolskim”; 

4. Regulamin – Regulamin projektu pn.: „Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w 

Gorzowie Wielkopolskim”;  

5. Uczestnicy – studenci Uczelni, biorący udział w Projekcie, 

§ 2. 

1. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

2. Koordynację i realizację projektu powierza się koordynatorowi projektu. 

3. Zajęcia w ramach Projektu odbywają się w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża przy 

ul. Fryderyka Chopina 52 oraz przy ul. Teatralnej 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski. 

Rozdział II 

Cele i zadania Projektu 

§ 3. 

1. Celem projektu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu zakładający 

obligatoryjną współpracę z przedsiębiorstwami w dostosowanie i realizację programów 

kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych. 

2. Stworzenie laboratoriów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów ze sektora 

usług dla biznesu i jego rozwój w regionie. W laboratoriach studenci będą mogli praktycznie 

przećwiczyć sytuacje, które mogą się wydarzyć oraz nabędą praktycznych umiejętności 

podczas zajęć praktycznych. 

• Laboratorium projektowania 3D 

• Laboratorium Projektowania Pojazdów Solarnych i Elektrycznych 

3. Współpraca z Centrami IT 



 

4. Studenci zainteresowani dokształcaniem się, wybierają te szkolenia/zajęcia, które 

nakierowane są na uzyskanie konkretnych kwalifikacji zawodowych, certyfikatów i uprawnień 

do wykonywania zawodu. 

5. Szkolenia oraz zajęcia odbywają się w laboratoriach przygotowanych zgodnie z programem 

kształcenia.  

Rozdział III. 

Uczestnicy Projektu 

§ 4. 

1. Uczestnikiem Projektu są studenci Wydziału Technicznego studiujący na kierunkach, 

informatyka, mechanika i budowa maszyn, energetyka, automatyka i robotyka, inżynieria 

bezpieczeństwa. 

2. Przewidywana liczba studentów objętych wsparciem: 271 

3. Przewidywana liczba studentów którzy podniosą swoje kwalifikacje: 216 

 

Rozdział IV. 

Organizacja Projektu 

§ 5. 

Projektem kieruje koordynator projektu. 

§ 6. 

AJP komunikuje się z Uczestnikami Projektu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, 

podczas pobytu studentów na AJP. 

§ 7. 

1. Uczestnicy Projektu, akceptując niniejszy regulamin, wyrażają zgodę na dokumentowanie zajęć 

dydaktycznych, w których bierze udział Uczestnik Projektu w postaci filmów lub zdjęć i 

prezentację ich w sieci Internetu oraz na transmitowanie ich on-line. 

2. AJP w ramach Projektu ma prawo wykorzystywać materiały, o których mowa w ust. 1, w celach 

promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci Internetu. 

3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do śledzenia na bieżąco informacji publikowanych na 

stronie internetowej AJP w zakładce Projektu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 8. 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia, podczas pierwszych zajęć, własnoręcznie 

podpisanych formularzy określających obowiązki stron oraz zgody na publikacje wizerunku  

zarejestrowanego podczas zajęć realizowanych w ramach Projektu. 

2. Słuchacze powinni przybyć na zajęcia 15 minut wcześniej i zachowywać się zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w AJP. Są zobowiązani do stosowania się do poleceń prowadzących 

(koordynatorów) zajęcia. 

3. Ośrodek zobowiązuje się do zapewnienia kadry posiadającej odpowiednie przygotowanie 

merytoryczne do prowadzenia zajęcia edukacyjne oraz sprawowania opieki administracyjnej 

podczas trwania zajęć. 



 

§ 9. 

1. AJP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i ich realizacji w innym ustalonym terminie. 

2. AJP zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Uczestników o odwołaniu zajęć za 

pośrednictwem strony internetowej AJP i poczty elektronicznej oraz telefonicznie. 

 

Rozdział V. 

Rekrutacja 

§ 10. 

Rekrutacja Uczestników do Projektu – w projekcie biorą udział wszyscy studenci Wydziału 

Technicznego studiujący na kierunkach, informatyka, mechanika i budowa maszyn, energetyka, 

automatyka i robotyka, inżynieria bezpieczeństwa. 

Rozdział VI. 

Rezygnacja i skreślenie z listy biorących udział w Projekcie 

§ 11. 

Rezygnacja z udziału w projekcie jest jednoznaczne z zakończeniem studiowania na AJP. 

 

Rozdział VII. 

Przetwarzanie danych osobowych 

§ 12. 

1. Dane osobowe obejmować będą: 

• Dane uczestnika (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres 

poczty elektronicznej), 

3. Do praw i obowiązków AJP związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922). Przedstawicielom ustawowym każdego Uczestnika przysługuje prawo 

dostępu do danych osobowych Uczestnika oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich 

usunięcia. 

4. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Akademia im. Jakuba z Paradyża. 

Rozdział VIII. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. 

1. Przystępując do udziału w ramach Projektu Uczestnicy zobowiązani są stosować się do 

wszelkich informacji zamieszczanych przez AJP na stronie internetowej AJP, co jest 

równoznaczne z ich akceptacją. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, co ogłaszać będzie każdorazowo 

na stronie internetowej AJP. 


