
   

 

 

 

Regulamin Szkolenia z autoprezentacji, negocjacji i zagadnień prawnych 

związanych z zatrudnieniem dla studentów kierunku INFORMATYKA na 

Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 

uczestniczących w projekcie „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku 

INFORMATYKA Politechniki Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu 

dydaktycznego i program stypendialny” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. 

 

REGULAMIN 

§1 

1. Regulamin niniejszy określa sposób organizacji i prowadzenia Szkolenia z 

autoprezentacji, negocjacji i zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem, 

zwanego dalej Szkoleniem, warunki i tryb uczestnictwa w  Szkoleniu studentów 

stacjonarnych studiów zamawianych I stopnia na kierunku INFORMATYKA 

realizowanych w latach 2010-2014 i 2011-2015 na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i 

Komputerowej Politechniki Krakowskiej (zwanego dalej Wydziałem). 

2. Realizacja Szkolenia objętego Regulaminem wynika z Umowy o 

dofinansowanie projektu Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku 

INFORMATYKA Politechniki Krakowskiej przez uatrakcyjnienie procesu 

dydaktycznego i program stypendialny (zwanego Projektem) realizowanego przez 

Politechnikę Krakowską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 

IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału 

dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” 

(w dalszej części zwanej Umową). 

3. Rodzaj, forma i zakres Szkolenia prowadzonego w ramach Projektu wynika 

z Umowy. Czas Szkolenia obejmuje 6 godzin lekcyjnych w 7. semestrze studiów. 

Szkolenie przeznaczone jest dla 40 studentów na IV roku nauki na kierunku 

zamawianym INFORMATYKA, uczestników Projektu. 

 



§ 2 

1. Szkolenie jest bezpłatne.  

2. W Szkoleniu może uczestniczyć każdy uczestnik Projektu. 

3. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie wiedzy na temat doskonalenia 

umiejętności autoprezentacji, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i 

negocjowania umów podpisywanych z kontrahentami czy pracodawcami. 

Podstawową formą zajęć są wykłady i seminaria.  

4. Za organizację Szkolenia odpowiedzialny jest Koordynator ds. 

dydaktycznych. 

§ 3 

1. Ogłoszenie o rozpoczęciu Szkolenia z obowiązującym terminem i miejscem 

składania  wniosków ukazuje się na stronie WWW Projektu w tygodniu 

poprzedzającym Szkolenie. W celu ułatwienia uczestnikom Projektu podjęcia decyzji 

dotyczącej udziału w Szkoleniu Koordynator Projektu może zorganizować spotkanie 

informacyjne na temat Szkolenia.. 

2. Student wypełnienia wniosek o przyjęcie na Szkolenie (załącznik do 

Regulaminu dostępny na stronie WWW Projektu).  

3. We wniosku student podpisuje zobowiązanie do uczestnictwa w Szkoleniu  

w pełnym zakresie 6 godzin lekcyjnych. Wnioski są przyjmowane według kolejności 

zgłoszeń.  

4. Lista uczestników Szkolenia i, jeśli zajdzie taka potrzeba, lista rezerwowa 

zostaną wywieszone na stronie WWW projektu. 

§ 4 

1. Biuro Projektu zbiera od instruktorów prowadzących Szkolenie listy 

obecności studentów,  przechowuje je i udostępnia na potrzeby ewaluacji.  

2. Koordynator ds. dydaktycznych monitoruje okresowo frekwencję na 

Szkoleniu, jest  w kontakcie z instruktorami prowadzącymi zajęcia oraz 

Koordynatorem Projektu i we współpracy z nimi rozwiązuje na bieżąco wszystkie 

zaobserwowane problemy dydaktyczne i organizacyjne. 

§ 5 

1. Student zakwalifikowany do udziału w Szkoleniu jest zobowiązany do 

aktywnej obecności na zajęciach i składania własnoręcznego podpisu na listach 

obecności. Student wypełnia ankietę ewaluacyjną, gdy zostanie o to poproszony.  



2. Studentowi przysługuje prawo do usprawiedliwionych nieobecności. W 

uzasadnionych przypadkach opuszczenie zajęć usprawiedliwia instruktor (np. na 

podstawie przedłożonych zwolnień lekarskich). 

3.  Po ukończeniu Szkolenia student otrzymuje stosowny Certyfikat.  

                                                      § 6 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2013 r. 

2. Ostatnia aktualizacja dnia 14 listopada 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 – (wniosek uczestnika projektu o przyjęcie na Szkolenie z autoprezentacji, 

negocjacji i zagadnień prawnych) 

 

 
 
 
 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 
 

Wniosek o przyjęcie na Szkolenie z autoprezentacji, negocjacji i zagadnień 
prawnych  

na studiach zamawianych na kierunku INFORMATYKA 
 

Projekt POKL-04.01.02-00-107/10  
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny UE 

 

                                        
Nazwisko i imię/imiona student(a)/(ki)* (DUŻYMI LITERAMI) 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

Adres stałego zameldowania 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

Adres dla korespondencji (jeżeli inny niż adres zameldowania) i telefon komórkowy 

 

 
Kierunek: Informatyka  Studia: stacjonarne I stopnia 
Rok rekrutacji: 2010  
Rok akademicki: 2013/2014      Semestr: 7                       Nr albumu (indeksu) 
 
 
 
 
 

Data i godzina zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu  ……………………………………………. 
 
 
Zobowiązuję się do uczestnictwa w Szkoleniu z autoprezentacji, negocjacji i 
zagadnień prawnych w pełnym wymiarze. 
 
 
 
 

………………………………………. 
(czytelny podpis uczestnika)  

 
 

 

      



Załącznik nr 2 – (wzór zaświadczenia potwierdzającego odrobienie zajęć w ramach Szkolenia z 

autoprezentacji, negocjacji i zagadnień prawnych) 

 

 

 

 

 

 

Zaświadczenie 

 

W dniu ……..……………….  student  .……………………………………................ ,  

uczestnik Projektu,  odrobił zajęcia w ramach Szkolenia  z dnia  ………………….. 

 

 

Podpis prowadzącego Szkolenie    …………………………… 

 

 

 

 


