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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Laboratorium Edukacji Przyszłości 
w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w Osi III PO WER 

 
 

§1 Postanowienia ogólne 
  
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Laboratorium Edukacji 
Przyszłości”  
2. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu pełni Kierownik Projektu.  
 
 

§2 Słownik pojęć użytych w regulaminie 
 
1. Beneficjent – Realizator projektu - Uczelnia – Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego 
2. Biuro projektu – Biuro realizatora projektu, mieszczące się w siedzibie Wydziału Pedagogicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 16/20 
3. Instytucja Pośrednicząca (IP) PO WER – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).  
4. Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w Projekcie/biorąca udział w procesie rekrutacji.  
5. Uczestnik projektu – osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie, 
została zakwalifikowana do udziału w projekcie.  
6. Strona www projektu – strona internetowa pod adresem www.pedagog.uw.edu.pl, na której 
zamieszczane będą wszystkie informacje i dokumenty dotyczące projektu. 

 
§3 Informacje o projekcie 

  
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III. 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym”  

2. Projekt realizowany jest przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego  
(Realizator projektu), z siedzibą ul. Mokotowskiej 16/20, 00-561 Warszawa, zgodnie z umową 
nr POWR.03.01.00-00-KN29/18-00, podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako 
Instytucją Pośredniczącą (IP).  

3. Biuro projektu prowadzone przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego  
(Realizator projektu), mieści się przy ul. Mokotowskiej 16/20, 00-561 Warszawa 

4. Informacje na temat naboru i udziału w projekcie znaleźć można na stronie internetowej 
www.pedagog.uw.edu.pl  

5. Okres realizacji projektu: 2019-03-01 - 2022-09-30 
6. W projekcie weźmie udział 71 studentów (70 kobiet i 1 mężczyzna) spełniających kryteria 

grupy docelowej, określone w §5 niniejszego regulaminu.   
7. Celem projektu jest objęcie kształceniem 71 studentów studiów II stopnia w zawodzie 

nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej poprzez wdrożenie do praktyki części 
opracowanego programu jednolitych studiów magisterskich, opartego na modelowym 

http://www.pedagog.uw.edu.pl/
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programie kształcenia nauczycieli wypracowanym w projekcie pozakonkursowym pn. 
"Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli" do końca września 2022. 

 
  

§4 Realizacja projektu 
 

1. Wsparcie w ramach Projektu obejmuje następujące zadania:  
a) Opracowanie programu jednolitych studiów pięcioletnich 
magisterskich 
b) Realizacja zajęć dydaktycznych na II stopniu studiów, w tym szkoła letnia 
c) Realizacja praktyk na II stopniu studiów 

 
  

§5 Uczestnicy projektu 
 

1. Projekt skierowany jest do 71 studentów Kierunku Pedagogika nauczycielska Specjalność 
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, w tym: 
a) 31 studentów - nabór 2019 - I edycja  
b) 40 studentów - nabór 2020 - II edycja  

 
2. W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria: 

- wzięły udział w internetowej rejestracji na studia  w systemie Internetowej Rejestracji 
Kandydatów; 
- spełniły zasady kwalifikacji opublikowane w: 

 „Uchwale Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie 
warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego 
stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie 
Warszawskim w roku akademickim 2019/2020” (Zał. nr 1) 

 „Uchwale Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie 
warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego 
stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie 
Warszawskim w roku akademickim 2020/2021”. (Zał. nr 2) 

- zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia i w określonym terminie złożyły wymagany 
komplet dokumentów; 
-  wypełniły i dostarczyły do Biura projektu wymaganą (kompletną) dokumentację 
zgłoszeniową kwalifikującą do udziału w projekcie. 

 
 

§6 Ogólne zasady rekrutacji 
  

1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie: 
- I edycja: od 05.06.2019 do 05.07.2019  
w przypadku niewypełnienia limitu, II tura rekrutacji: 12.08.2019-11.09.2019 
- II edycja: od 03.06.2020 do 03.07.2020, II tura rekrutacji: 10.08.2020-10.09.2020 
 

2. Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze 
względu na płeć, niepełnosprawność oraz w oparciu o zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  
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3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany/wydłużenia terminu rekrutacji w trakcie 
trwania projektu (co musi być ogłoszone na stronie internetowej). 
4. W przypadku zgłoszenia się zbyt dużej liczby uczestników, którzy spełnili kryteria rekrutacyjne 
zostanie stworzona lista rezerwowa. 
 

§7 Etapy rekrutacji 
  

1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 
a) Rekrutacja uczestników projektu mająca na celu rozpoczęcie kształcenia zgodnie z:  

- „Uchwalą Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie 
warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, 
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w 
roku akademickim 2019/2020” (Zał. nr 1) 
- „Uchwałą Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie 
warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, 
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w 
roku akademickim 2020/2021”. (Zał. nr 2) 
 

b) Wybór uczestników projektu – weryfikacja  opublikowanie listy osób zakwalifikowanych 
do udziału w projekcie i niekwalifikujących się do udziału w projekcie oraz listy 
rezerwowej  
 

c) Podpisanie dokumentacji projektu wynikającej z rozpoczęcia kształcenia. 
Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie w procesie rekrutacji, wypełnią i 
podpiszą  Deklarację uczestnictwa w projekcie (zał. nr  3) oraz Oświadczenie uczestnika 
projektu (Zał. 4) oraz inne dokumenty wymagane przez IP i Realizatora projektu.  

 
 

§8 Organizacja poszczególnych form wsparcia 
 
1. Zasady ogólne:  
a) Miejscem realizacji zajęć w ramach projektu jest siedziba w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 
16/20  
b) Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu i organizacji form realizacji 
Projektu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
c) Uczestnik Projektu jest zobowiązany do aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia do 
których został zakwalifikowany   
d) Realizator Projektu dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub innymi 
ważnymi okolicznościami.  
e) Dopuszczalny próg nieobecności na poszczególnych zajęciach przypadający na jednego Uczestnika 
Projektu ustala nauczyciel akademicki.  
f) Organizacja i tok studiów oraz prawa i obowiązki uczestników projektu zawarte są w dokumencie 
Regulamin studiów w UW (zał. nr 5) z zastrzeżeniem odmiennych regulacji wynikających z niniejszego 
Regulaminu  
g) Studia realizowane są zgodnie z planem i programem studiów ustalonym przez Uczelnię;  
h) Studia trwają: 
- I edycja: od 01 października 2019r. do 30 września 2021r. 



     
 

Projekt Laboratorium Edukacji Przyszłości (POWR.03.01.00-00-KN29/18),  realizowany przez Wydział Pedagogiczny  
Uniwersytetu Warszawskiego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

  

- II edycja: od 01 października 2020r. do 30 września 2022r;  
i) Studia realizowane będą w systemie stacjonarnym;  
e) Limit miejsc:  
- I edycja: 31 
- II edycja: 40;  
f) Uczestnicy Projektu nie ponoszą kosztów kształcenia w trakcie trwania projektu; jedynymi 
kosztami, które poniesie uczestnik projektu są ewentualne opłaty za brak zaliczenia przedmiotu 

zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla 
studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za 
powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2019/2020 
(Zał. nr 6).  
g) Informacje na temat przedmiotów, punktów ECTS, form ich zaliczenia będą przekazywane po 
rozpoczęciu każdego semestru. 
 
 

§9 Obowiązki uczestnika projektu 
  
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  
a) Przestrzegania zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie.  
b) Rzetelnego wypełniania testów, ankiet i innych dokumentów niezbędnych do sprawozdawczości w 
trakcie uczestnictwa w Projekcie.  
c) Bieżącego informowania Realizatora Projektu o każdej zmianie nazwiska i innych danych zawartych 
w Deklaracji uczestnictwa w projekcie - do 7 dni od powstania zmiany.  
 

§10 Postanowienia końcowe 
  
1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmian w 
dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków ramach programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, przepisach prawnych, jak również w przypadku konieczności dostosowania 
zapisów regulaminu do aktualnych potrzeb projektu (co musi być ogłoszone na stronie internetowej). 
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   
 
 
Załączniki: 

1. Uchwała Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie warunków, 
trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite 
studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku 
akademickim 2019/2020” 

2. Uchwała Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie warunków, 
trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite 
studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku 
akademickim 2020/2021”. 

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
4. Oświadczenie uczestnika projektu 
5. Regulamin studiów w UW 
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6. Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów 
kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za 
powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 
2019/2020  

 
 
 
 

 


