IT w Polsce i na świecie – osiągnięcia i wyzwania

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
wersja II z dnia 02.11.2010

"IT w Polsce i na świecie – osiągnięcia i wyzwania"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV, Działanie 4.2 „Rozwój
kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „IT w Polsce i na świecie –
osiągnięcia i wyzwania” realizowanym w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka,
Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju
gospodarczym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.
2. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS).
4. Okres realizacji projektu: 1.09.2010 r. - 31.03.2011 r.
5. Zasięg terytorialny projektu obejmuje całą Polskę.
6. Biuro projektu mieści się w Warszawie 01-030, ul. Pawia 55, pok. 212 B.
7. Głównym celem projektu jest upowszechnienie osiągnięd nauki polskiej i światowej
w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych.
8. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 240 osób spełniających kryteria
Uczestnika/czki Działania 4.2 PO KL, o których mowa w § 2.
9. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 3 sympozja naukowe.
a) I sympozjum naukowe - „Najnowsze osiągnięcia Business Intelligence" - 16 - 17 grudnia
2010
b) II sympozjum naukowe - „Modelowanie procesów biznesowych - krajowe i światowe
osiągnięcia" - 14 - 15 stycznia 2011

SOA" 17 - 18 lutego 2011
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zakresie rozwiązao technologicznych architektury tworzenia systemów zintegrowanych
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c) III sympozjum naukowe - „Upowszechnianie dorobku teoretycznego i praktycznego w
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10.Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w
Regulaminie Projektu należy do kompetencji Koordynatora Projektu.
11. Informacje nt. projektu zamieszczane są na stronie internetowej projektu:
www.itwpolsce.vizja.pl.
12. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

§2
Kryteria doboru uczestników/uczestniczek projektu
1. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą zostad:
a) studenci/studentki kierunku informatyka lub kierunku informatycznego lub
studenci/studentki innego kierunku studiów powiązanego z informatyką,
b) pracownicy/pracowniczki jednostek naukowych z wyłączeniem przedsiębiorców,
c) pracownicy/pracowniczki podmiotów współpracujących w zakresie działao edukacyjnych
i informacyjnych z podmiotami działającymi w sektorze B+R.
2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 240 osób, w tym 150 studentów/studentek 90
pracowników/pracowniczek naukowych. Każdy z trzech etapów rekrutacji wyłoni 80 osób (50
studentów/studentek i 30 pracowników/pracowniczek naukowych).

§3
Procedury rekrutacji

1. Projekt zakłada przeprowadzenie trzech etapów rekrutacji do uczestnictwa w sympozjach
organizowanych w ramach projektu.
2. Terminy rozpoczęcia i zakooczenia przyjmowania zgłoszeo w ramach kolejnego etapu
rekrutacji będą umieszczane na stronie internetowej projektu najpóźniej na 10 dni przed jego
rozpoczęciem.
3. Formularze rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej projektu.
4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym

zaświadczenia z uczelni o statusie studenta kierunku informatyka lub kierunku
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5. Studenci/studentki zobowiązani/e są do dostarczenia przed rozpoczęciem sympozjum
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formularzu, opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego uczestnika.
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informatycznego lub innego kierunku studiów powiązanego z informatyką lub kserokopii
legitymacji studenckiej.
6. Pracownicy/pracowniczki naukowi/e

zobowiązani/e

są do

do

dostarczenia przed

rozpoczęciem sympozjum zaświadczenia o zatrudnieniu/współpracy w jednostce naukowej,
w szczególności uczelni informatycznej, uczelni z wydziałami informatycznymi.
7. Zgłoszenia można dokonywad osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty oraz
Internetu.
8. Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy:
a) Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych,
b) Weryfikacja kryteriów formalnych i merytorycznych,
c) Decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w
projekcie,
d) Wysyłanie informacji zwrotnej do Kandydata/tki o zakwalifikowaniu lub
niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie – drogą e-mailową,
e) Utworzenie listy rezerwowej.
9. Kandydat/kandydatka na uczestnika projektu może złożyd tylko jeden formularz. Nie można
wprowadzad zmian do złożonych formularzy. Drugi formularz złożony przez tą samą osobę
nie będzie podlegad ocenie.
10. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej przed jego
rozpoczęciem jej miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
11. Uczestnik/uczestniczka projektu przed rozpoczęciem sympozjum podpisze Deklarację
uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

§4
Prawa i obowiązki uczestnika/uczestniczki projektu
1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
2. Uczestnikom/uczestniczkom projektu zostaną zapewnione materiały konferencyjne w formie
wydruków oraz na nośnikach elektronicznych, zapewnione zostanie także tłumaczenie
polsko-angielskie.
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i wyżywienia w czasie trwania sympozjum.
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3. Organizator sympozjum nie pokrywa kosztów dojazdu oraz kosztów zakwaterowania
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4. Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani/e są do przestrzegania zasad Deklaracji udziału
w projekcie.
5. Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani/e są do potwierdzania swojej obecności na sympozjach.
Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
6. Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani/e są do wypełniania ankiet monitorujących na początku
projektu oraz po jego zakooczeniu.

§5
Postanowienia koocowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia terminów rekrutacji.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu projektu należy do projektodawcy – Wyższej Szkoły
Technologii Informatycznych w Warszawie w oparciu o wytyczne dla instytucji realizujących
projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w
życie z dniem opublikowania zmienionego regulaminu na stronie internetowej projektu
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www.itwpolsce.vizja.pl
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