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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE 
„APERTUS UCZELNIA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH” 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa kadry zarządzającej, kadry 

administracyjnej, kadry dydaktycznej oraz innych uczestników w Projekcie „Apertus Uczelnia 

dostępna dla wszystkich”, a także procedury ich rekrutacji oraz przysługujące im prawa i 

obowiązki. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5. Kompleksowe programy 

szkół wyższych. 

3. Realizatorem Projektu jest Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego. 

4. Okres realizacji Projektu to: 01.01.2022 r. – 31.10.2023 r. 

5. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego przy  

ul. Batorego 64F, 96-100 Skierniewice, pokój 30 tel. 0 46 834 40 21. 

6. Przewidziane w Projekcie formy działania mają na celu poprawę dostępności Akademii Nauk 

Stosowanych Stefana Batorego dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zniwelowanie 

barier dostępności w 6 obszarach. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów 

szczegółowych projektu tj.: 

• Wdrożenie zmian organizowanych i optymalizacje systemu zarządzania oraz 

uruchomienie wsparcia psychologicznego/ fizycznego w ramach funkcjonowania OzN 

na uczelni 

• Poprawę dostępności architektonicznej i cyfrowej uczelni dla OzN 

• Zwiększenie poziomu usług administracyjnych i edukacyjnych w oparciu o rozszerzenie 

technologii informacyjno– komunikacyjnych wspierających OzN 

• Poprawę obowiązujących na Uczelni procedur/ dokumentów/ zarządzeń 

zapewniających dostępność Uczelni dla OzN 

• Zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczeń  kadry dydaktycznej umożliwiających 

optymalizację dostosowania procesu edukacyjnego do potrzeb OzN 

• Podniesienie kompetencji i świadomości kadry 

administracyjnej/zarządczejj/dydaktycznej uczelni z zakresu niepełnosprawności, które 
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pozwolą na poprawę dostępu osób z różnymi niepełnosprawnościami do kształcenia 

na poziomie wyższym 

 

 

§ 2 
Słownik pojęć 

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 

1. Projekt: to projekt „APERTUS Uczelnia dostępna dla wszystkich” realizowany zgodnie z 

umową nr POWR.03.05.00-00-A050/21-00 zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i 

Rozwoju w Warszawie, a Akademią Nauk Stosowanych Stefana Batorego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół 

wyższych. 

2. Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69,  

00-801 Warszawa. 

3. Beneficjent: podmiot, który realizuje Projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie – 

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego, z siedzibą w Skierniewicach,  

ul. Batorego 64C. 

4. Biuro Projektu: jednostka nadzorująca przygotowanie, organizację i przebieg zadań 

realizowanych w ramach Projektu. Siedziba biura mieści się w Skierniewicach, przy  

ul. Batorego 64F, pokój 30. 

5. Komisja Rekrutacyjna: zespół składający się z Kierownika Projektu, Asystenta Kierownika 

Projektu, Specjalisty ds. organizacji i monitoringu 

6. Dokumentacja rekrutacyjna: to dokumenty potwierdzające chęć uczestnictwa  

kadry zarządzającej, kadry administracyjnej i kadry dydaktycznej w Projekcie. 

7. Pracownik: to w rozumieniu niniejszego Regulaminu osoba zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu Pracy) 

oraz osoba zatrudniona na umowę cywilno-prawną (Kodeks Cywilny). 

8. Kadra zarządcza i kadra administracyjna: w rozumieniu niniejszego Regulaminu – osoby, 

które posiadają status pracowników ANSB, zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, bądź 

innych administracyjnych. 

9. Kadra dydaktyczna: w rozumieniu niniejszego Regulaminu – osoby, które posiadają status 

pracowników ANSB, zatrudnione na stanowiskach dydaktycznych. 

10. Kandydat: osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie na podstawie zasad ujętych  

w niniejszym Regulaminie. 
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11. Uczestnik: osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, wybrana (zgodnie  

z zasadami przyjętymi w Regulaminie) spośród kadry zarządczej,  kadry administracyjnej  i 

kadry dydaktycznej ANSB oraz innych osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie. 

12. Szkolenie: wsparcie mające na celu podniesienie kompetencji/kwalifikacji i świadomości kadry 

zarządczej, kadry administracyjnej i kadry dydaktycznej ANSB. 

13. Doradztwo kariery i job-coaching dla OzN: wsparcie mające na celu budowanie planów 

rozwojowych, motywowanie do wyznaczania celów edukacyjno-zawodowych, odkrywanie 

zasobów i możliwości. 

14. Poradnictwo psychologiczne: wsparcie mające na celu budowanie motywacji, poczucia 

sprawozdawczości, samodzielności i zaradności, mierzenia się z wyzwaniami. 

15. Wsparcie rehabilitanta: działanie mające na celu pomóc w fizycznym funkcjonowaniu i 

niwelowaniu barier ruchowych. 

§ 3 
Przewidziane formy wsparcia 

1. Wsparciem w ramach Projektu objętych zostanie:  

1) 24 osoby kadry administracyjnej Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego (w tym 

20 kobiet i 4 mężczyzn),  

2) 20 osób kadry zarządczej Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego (w tym 12 

kobiet i 8 mężczyzn),  

3) 56 osób kadry dydaktycznej Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego (w tym 34 

kobiety i 22 mężczyzn),  

4) Środowisko osób z niepełnosprawnościami i innych osób borykających się z różnego 

typu ograniczeniami 

W ramach Projektu dla wyżej wymienionych uczestników oferowane będą następujące formy 

wsparcia: 

1. Szkolenie diagnoza potrzeb i funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnością w 

środowisku akademickim ( w tym z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową) 

2. Szkolenie uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia 

edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi, w tym ze 

spektrum Autyzmu 

3. Szkolenie techniki radzenia sobie z agresją studenta oraz własnymi emocjami w trudnych 

sytuacjach, trening kontroli stresu i relaksacji 

4. Warsztaty z prostego języka i tekstu łatwego do czytania i rozumenia (Easy to read) oraz 

tworzenia dostępnych dokumentów w Pakiecie Office  
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5. Szkolenie podnoszenie jakości obsługi lienta – studeta w działach obsługi ( BOS, biblioteka, 

Biuro Karier, Biuro Rektora,  Biuro Projektu, Kwestura) 

6. Szkolenie z zakresu przygotowania stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG2 

7. Szkolenie zasady pierwszej pomocy oraz zasady ewakuacji z uwzględnieniem procedur 

odnoszących się do osób z niepełnoprawnościami 

8. Szkolenie praca z grupą, praca z dorosłymi, osobami ze zróżnicowanymi potrzebami ( 

Experiential Learing Model) 

9. Szkolenie Komunikacja motwująca ( motivating communication 

10. Szkolenie Różnorodnośc i integracja ( diversity & inclusion) 

11. Szkolenie Informatyczne narzędzia dydaktyczne wykorzystywane w sposób dostępny 

12. Szkolenie Aktywizujące metody dydaktyczne w zróżnicowanej grupie 

13. Szkolenie - poziom podstawowy- z języka migowego 

14. Doradztwo kariery i job-coaching dla OzN 

15. Poradnictwo psychologiczne 

16. Wsparcie rehabilitanta 

 

W ramach zadania drugiego to jest Niwelowanie barier architektonicznych, realizowane 

będzie szkolenie pod nazwą „Szkolenie z obsługi stanowisk komputerowych 

dostosowanych do potrzeb OzN”, którego uczestników wytypuje Koordynator ds. 

Infrastruktury sprzętowo-sieciowej. 

W ramach zadania trzeciego to jest Zastosowanie technologii wspierających procesy 

dydaktyczne i administracyjne, realizowane będzie szkolenie specjalistyczne z obsługi i 

użytkowania platformy AI”, którego uczestników wytypuje Koordynator ds. Integracji 

systemów IT i obsługi platformy AI. 

 

Przy czym każdy uczestnik deklaruje udział w minimum 3 szkoleniach. W danym szkoleniu 

może wziąć udział tylko jeden raz. 

 

 

§ 4 
Zasady rekrutacji  

1. Rekrutacja kadry zarządczej, kadry administracyjnej i kadry dydaktycznej do Projektu 

prowadzona będzie w Biurze Projektu w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w 

sposób otwarty, jawny, z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym 
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dostępności dla OzN. Rekrutacje przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik 

Projektu, Asystent Kierownika, Specjalista ds. monitoringu i organizacji. 

2. Nie przewiduje się ograniczeń w dostępie do Projektu ze względu na płeć, rasę, wyznanie, 

miejsce zamieszkania czy niepełnosprawność (zachowanie zasady równości szans). 

3. Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany założonej liczby kobiet i mężczyzn. Zmiana liczby 

kobiet i mężczyzn nie powoduje konieczności zmiany niniejszego Regulaminu, a podlega 

jedynie ogłoszeniu na stronie Projektu. 

4. Rekrutacja zostanie zamknięta gdy liczba kandydatów przekroczy 120% założonej w projekcie 

liczby Uczestników Projektu. 

5. Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości płci i niedyskryminacji,  

w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez równościowy język, 

spotkania informacyjne w obiektach ogólnodostępnych, bez barier architektonicznych,   

w godzinach dogodnych dla osób zajmujących się osobami zależnymi, w tym dziećmi. ANSB 

zapewni równy dostęp do szkoleń dla obu płci, ponadto uwzględnione zostaną preferencje 

pracowników w odniesieniu do czasu i form realizacji szkoleń, wynikających z potrzeb płci i 

niepełnosprawności. 

6. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację Projektu, 

do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

7. Za przeprowadzenie rekrutacji do poszczególnych form wsparcia odpowiedzialni są pracownicy 

Biura Projektu. 

8. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników Projektu prowadzi asystent 

Kierownika Projektu. 

9. Wzory dokumentów zgłoszeniowych będą dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie www 

Projektu. 

10. Biuro Projektu każdorazowo określa daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na 

poszczególne formy wsparcia i podaje je do publicznej wiadomości. 

11. Biuro Projektu informuje pracowników aplikujących do udziału w Projekcie o wynikach 

postępowania rekrutacyjnego na każdą formę wsparcia. 

12. Rekrutacja poprzedzona zostanie akcją informacyjną. O rozpoczęciu oraz o szczegółowych 

terminach rekrutacji będą informować w szczególności komunikaty zamieszczone na stronie 

internetowej Projektu, w social media ANSB, informacje na tablicach ogłoszeń na terenie ANSB, 

mailing do pracowników ANSB, bezpośrednie komunikaty na Senatach i Radach Kolegiów 

Informacja o rozpoczętej rekrutacji zostanie również skierowana do wszystkich potencjalnych 

Uczestników drogą mailową. Przewiduje się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniających. 
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13. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają w terminie wyznaczonym przez 

Kierownika Projektu, wypełniony formularz rekrutacyjny oraz wymagane dokumenty (w tym 

załączniki , które na etapie oceny formularzy wymagać będą podpisu świadczącego o zgodzie 

bezpośredniego przełożonego bądź innej osoby upoważnionej), stanowiące załączniki do 

niniejszego Regulaminu. 

14. Pracownik kadry zarządczej, kierowniczej i administracyjnej, aplikujący o przyjęcie na 

poszczególne formy wsparcia, powinien spełniać następujące kryteria: 

Kryteria formalne: posiadanie statusu pracownika administracyjnego, zarządzającego 

lub dydaktycznego ANSB , złożenie terminowo i kompletnie wypełnionego formularza 

rekrutacyjnego, akceptację Regulaminu udziału w Projekcie, deklaracja udziału w min. 

3 szkoleniach. Niespełnienie któregokolwiek z nich uniemożliwi udział w Projekcie.  

Kryteria strategiczne: zakres czynności związanych z bezpośrednią pracą z OzN  + 10 

pkt, brak udziału w szkoleniach w zakresie pracy z OzN w ciągu ostatnich 2 lat + 10 

pkt, niepełnosprawność + 10 pkt ( orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza) 

konkretnej formie wsparcia. (zał. 6). Niespełnienie któregokolwiek z nich uniemożliwi 

udział w Projekcie. 

Kryteria merytoryczne: nie ustala się kryteriów merytorycznych, gdyż liczba 

uczestników jest zgodna z liczbą osób pełniących funkcję doradcy zawodowego  

i legitymujących się odpowiednim wykształceniem. 

Do Projektu zakwalifikowani będą kandydaci  spełniający kryteria  formalne i z najwyższą liczbą punktów 

strategicznych. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje ( w kolejności): 

 

• Staż pracy poniżej 2 lat lub powyżej 20 lat 

• Kolejność zgłoszeń 

 
§ 5 

Opis procedury rekrutacyjnej udziału w szkoleniach 
1. Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia odbywać się będzie w następujący sposób: 

1.1. w momencie chęci przystąpienia do pierwszej formy wsparcia - złożenie przez 

kandydata prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych w 

Biurze Projektu, stanowiących załącznik do Regulaminu: 

a) Formularz rekrutacyjny do Projektu – załącznik nr 2; 

b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – załącznik nr 3; 

c) Oświadczenie Uczestnika Projektu – załącznik nr 4; 
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d) Zgoda bezpośredniego przełożonego bądź innej osoby upoważnionej – 

załącznik nr 5. 

e) Lista kandydatów do udziału w konkretnej (pierwszej) formie wsparcia – 

załącznik 6.   

f) Umowa -załącznik 7. 

1.2 w momencie chęci przystąpienia do każdej kolejnej formy wsparcia – złożenie 

przez kandydata wpisu na liście kandydatów do udziału w konkretnej, kolejnej formie 

wsparcia - załącznik 6, wypełnienie wniosku o wyrażenie zgody na udział w kolejnym 

szkoleniu – załącznik nr 5 oraz wpisanie terminu realizacji/ edycji i potwierdzenie 

podpisem w załączniku 3. 

2. Ocena formularzy i tworzenie list rankingowych osób, które w wyznaczonym terminie złożyły 

prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne – wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1, a także 

posiadają status pracownika ANSB (0-1 pkt).  

a) Postępowanie rekrutacyjne obejmuje weryfikację formalną i merytoryczą, którą 

przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Rektora Uczelni;  

b) O zakwalifikowaniu potencjalnych Uczestników Projektu, decydowała będzie 

data i godzina zgłoszenia na konkretną formę wsparcia, potwierdzona przez 

pracownika Biura Projektu; 

c) Dokumenty złożone przez kandydatów po terminach określonych w § 4 oraz 

dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane; 

d) Ocena formalna obejmuje ocenę pod względem poprawności i kompletności 

wniosku; 

e) Ocena merytoryczna obejmuje weryfikację spełnienia wymogów koniecznych 

do uzyskania statusu Uczestnika Projektu; 

f) Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków ustalone zostaną listy 

rankingowe oraz podpisane umowy szkoleniowe – załącznik nr 7 

3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do określonej formy wsparcia, po odpowiednim 

zanonimizowaniu, zostaną upublicznione (strona internetowa Projektu). 

4. Ogłoszenie listy rezerwowej osób, które po spełnieniu kryteriów formalnych  

i merytorycznych będą przyjmowane kolejno, w razie zwolnienia miejsc. 

5. Organem odwoławczym w procesie rekrutacji jest Rektor Uczelni. 

 
§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 
1. Uczestnictwo w Projekcie jest całkowicie bezpłatne i ma charakter dobrowolny. 
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2. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

1) zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty; 

2) otrzymania szerokiej i wyczerpującej informacji dotyczącej Projektu; 

3) otrzymania pomocy ze strony pracowników Projektu; 

4) otrzymania zaświadczeń (dyplomów i/lub certyfikatów) ukończenia poszczególnych 

szkoleń; 

5) otrzymania końcowego zaświadczenia o uczestnictwie w Projekcie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

1) podawania prawdziwych informacji i danych na swój temat, zgodnych ze stanem 

faktycznym, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz 

zamieszczenia w centralnym systemie informatycznym SL2014; 

2) zapoznania się z niniejszym Regulaminem; 

3) wypełnienia i złożenia w Biurze Projektu wszystkich dokumentów rekrutacyjnych 

wymaganych w obrębie rekrutacji do konkretnej formy wsparcia a także niezbędnych 

do zamieszczenia danych w centralnym systemie informatycznym SL2014, w tym 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępniania 

danych osobowych (zgodnie z zakresem danych osobowych zawartych w formularzu 

rekrutacyjnym i wynikających z niniejszego Regulaminu), niezbędnych do realizacji 

Projektu oraz prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu Projektu w tym wypełniania 

niezbędnych dokumentów ewaluacyjnych związanych z realizacją Projektu; 

4) uczestniczenia w szkoleniach w terminach oraz w wymiarze czasowym dla nich 

przewidzianym; 

5) informowania pracowników Projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mających 

wpływ na jego uczestnictwo w Projekcie; 

6) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności tj. dostarczenie zaświadczenia od lekarza 

w przypadku choroby lub złożenia wyjaśnienia na piśmie w przypadku różnych zdarzeń 

losowych, zawodowych, osobistych; 

7) w przypadku braku usprawiedliwienia Beneficjent zastrzega sobie prawo do 

wykreślenia Uczestnika z dalszego udziału w Projekcie; 

8) dostarczenia kserokopii certyfikatów szkoleniowych/zaświadczeń, niezwłocznie po 

zakończeniu szkolenia do Biura Projektu (dotyczy doradców zawodowych); 

9) informowania o wszelkich zmianach w danych Uczestnika, zwłaszcza dotyczących 

zmiany nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu e-mail 

podanych w dokumentacji rekrutacyjnej – w terminie 7 dni od ich powstania; 
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10) regularnego zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej 

Projektu oraz przesyłanymi drogą mailową na podany adres e-mail; 

11) złożenia pisemnego oświadczenia ze wskazaniem przyczyny w przypadku rezygnacji 

lub przerwania udziału w Projekcie; 

12) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku wycofania się Uczestnika z udziału w oferowanej formie wsparcia przed jej 

rozpoczęciem jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej wszystkich Uczestników, 

którzy się zgłosili, spełnili wymogi rekrutacyjne i nie dostali się na daną formę wsparcia w 

pierwszej turze. 

5. Przerwanie bądź rezygnacja z form wsparcia oferowanych w Projekcie, wybranych przez 

Uczestnika, jest możliwa tylko ze względu na wyjątkową, udokumentowaną sytuację zdrowotną, 

losową, zawodową, bądź osobistą. 

6. Harmonogram działań w Projekcie oraz jego aktualizacje będą umieszczane na stronie www 

Projektu, a informacja zostanie przesłana do Uczestników drogą mailową.  

 

§ 7 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać  

z przyczyn natury zdrowotnej, okoliczności niezależnych od Uczestnika lub działania siły 

wyższej i nie mogą być znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik jest zobowiązany do złożenia 

pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji w możliwie najwcześniejszym 

terminie. Wzór Oświadczenia o rezygnacji stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.   

4. Konsekwencją zakończenia udziału w Projekcie bez uzasadnionej przyczyny, jest zobowiązanie 

Uczestnika Projektu do zwrotu kosztów uczestnictwa w danej formie wsparcia.  

5. Rozwiązanie stosunku pracy/stosunku cywilnoprawnego z Uczelnią, jest jednoznaczne z utratą 

statusu Uczestnika Projektu. Przy czym rozwiązanie stosunku pracy/stosunku cywilnoprawnego  

z przyczyn niezależnych od Uczelni może wiązać się z obowiązkiem zwrotu kosztów 

poniesionych przez Beneficjenta w związku z udziałem w Projekcie osoby, z którą rozwiązano 

stosunek pracy/stosunek cywilnoprawny. 

 

§ 8 
Postanowienia końcowe 
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1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 roku i obowiązuje przez cały okres trwania 

Projektu. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu lub ujęcia 

dodatkowych postanowień w dowolnym momencie trwania Projektu. Uczestnicy zostaną 

poinformowani o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu. 

3. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostatecznie decyduje Rektor Uczelni. 

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Rektora Uczelni. 

 

 

Załączniki:    
1. Wykaz form wsparcia – Załącznik nr 1 

2. Formularz rekrutacyjny do Projektu – Załącznik nr 2 

3. Deklaracja uczestnictwa – Załącznik nr 3 

4. Oświadczenie Uczestnika Projektu – Załącznik nr 4 

5. Wniosek o wyrażenie zgody na udział w szkoleniu – Załącznik nr 5 (dotyczy kadry uczelni) 

6. Lista kandydatów do udziału w konkretnej formie wsparcia – Załącznik nr 6  

7. Umowa  – Załącznik nr 7 

8. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie – Załącznik nr 8 

 


