REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na magisterskich studiach
dualnych realizowanych w ramach projektu „Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na
WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Określa również wsparcie dostępne
w ramach ww. projektu.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Definicje i pojęcia ogólne
UE – Unia Europejska,
EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 47a,
00-695 Warszawa - instytucja nadzorująca i rozliczająca realizację projektu
umowa o dofinansowanie projektu - należy przez to rozumieć umowę zawartą przez Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu z Instytucją Pośredniczącą, określająca zasady realizacji projektu oraz jego
dofinansowania w ramach PO WER
projekt - projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS pod nazwą Żywienie zwierząt - nowy
kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, realizowany
w ramach PO WER, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-DU36/18-00
zawartej z Instytucją Pośredniczącą w dn. 17.07.2018 r.
Beneficjent/Realizator Projektu – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637
Poznań
biuro projektu – jednostka prowadząca w imieniu Realizatora Projektu obsługę administracyjną projektu,
mieszcząca się Dziale ds. Funduszy Strukturalnych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przy ul.
Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań
regulamin projektu – niniejszy Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie
regulamin studiów - należy przez to rozumieć regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu wprowadzony w życie Uchwałą Senatu nr 251/2015 Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniony uchwałą senatu nr 70/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
oraz obowiązujący od 1 października 2019 r. regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, wprowadzony w życie Uchwałą Senatu nr 319/2019 Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu z dnia 3 lipca 2019 r.,
studia dualne – należy przez to rozumieć studia o profilu praktycznym,
studia dualne/studia dualne magisterskie Żywienie zwierząt - należy przez to rozumieć studia drugiego
stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, prowadzone
w ramach projektu Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu w trybie stacjonarnym, we współpracy z środowiskiem gospodarczym,
utworzone na podstawie uchwały 261/2018 Senatu UPP z dn. 19.12.2018 r.
Student/tka – należy przez to rozumieć studenta/studentkę ww. toku studiów,
uczestnik/uczestniczka projektu – należy przez to rozumieć studenta/tkę, będącego/ą
uczestnikiem/uczestniczką ww. projektu, który/a deklaruje udział w projekcie,
umowa uczestnictwa w projekcie – dwustronna umowa uczestnictwa w projekcie, zawarta między
Uczelnią a studentem/studentką, regulująca zasady udziału w Projekcie,

Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Wydział – jednostka prowadząca studia dualne magisterskie: Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach (również skrót: WMWZ)
§2
Podstawowe założenia projektu
1) Uczelnia oświadcza, iż jest Beneficjentem Projektu, o którym mowa w § 1 niniejszego regulaminu,
na realizację którego otrzymała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na warunkach
szczegółowo określonych w Umowie o dofinansowaniu projektu.
2) Projekt zakłada stworzenie i realizację wysokiej jakości programu studiów o profilu praktycznym typu
studia dualne. Studia dualne charakteryzują się tym, iż część programu studiów jest realizowana
podczas odbywania obowiązkowego stażu zawodowego u pracodawcy w trakcie roku
akademickiego. Studia dualne w oparciu o ww. program trwają 1,5 roku (3 semestry).
3) Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, Regulaminem studiów obowiązującym na Uczelni, regulaminem projektu oraz
programem studiów dualnych, Uczelnia zobowiązuje się do uruchomienia i zrealizowania programu
studiów dualnych w pełnym cyklu:
a. I edycja studiów: od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
b. II edycja studiów: od dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.
c. III edycja studiów: od początku semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 do
30 września 2022 r.
4) Po spełnieniu przez Studenta/tkę wszystkich warunków stawianych uczestnikowi/czce projektu,
ukończeniu studiów oraz po obronie pracy magisterskiej, Uczelnia zobowiązuje się wydać
Uczestnikowi dyplom ukończenia studiów wraz z przyznaniem stopnia magistra inżyniera.
5) Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów i przyznanie stopnia magistra inżyniera powinno nastąpić:
a. I edycja studiów: do dnia 30 września 2020 r.
b. II edycja studiów: do dnia 30 września 2021 r.
c. III edycja studiów: do dnia 30 września 2022 r.
II.

REKRUTACJA
§3

Regulacje ogólne
1) Rekrutacja prowadzona jest na studia dualne magisterskie opracowane i realizowane w ramach

projektu Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu.
2) Rekrutacja prowadzona jest w sposób transparentny, komisyjny oraz niewykluczający. Rekrutacja jest
zgodna z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i z zasadą niedyskryminacji, w tym dostępności
studiów dla osób z niepełnosprawnościami.
3) Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 273/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia
drugiego stopnia, na nowo utworzony kierunek żywienie zwierząt, na rok akademicki 2018/2019 oraz
zgodnie z Uchwałą nr 264/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia
2018 r. późniejszymi Uchwałami Senatu w tej samej sprawie: warunków i trybu rekrutacji na
stacjonarne studia drugiego stopnia, na nowo utworzony kierunek żywienie zwierząt, na rok
akademicki 2019/2020 oraz późniejszymi Uchwałami Senatu w sprawie rekrutacji na rok akademicki
2020/2021.
4) Rekrutacja online przeprowadzana jest w terminie obowiązującym na wszystkie studia drugiego
stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (w styczniu-lutym 2019 r./ w styczniu-lutym
2020 r /. w styczniu-lutym 2021 r.). Natomiast rozmowy kwalifikacyjne stanowiące drugi etap
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5)
6)
7)

8)

9)

rekrutacji zostaną przeprowadzone z kandydat/k/ami w lutym 2019 r., lutym 2020 r oraz w lutym
2021 r.
O przyjęcie na studia może się ubiegać absolwent szkoły wyższej, który posiada dyplom ukończenia
studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku zootechnika lub rolnictwo.
Limit miejsc na kierunku studiów Żywienie zwierząt wynosi 15 rocznie.
Udział w rekrutacji na studia magisterskie Żywienie zwierząt i deklaracja podjęcia udziału w ww.
studiach jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu rekrutacji i udziału
w projekcie Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu.
W celu podjęcia udziału w projekcie, uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a do podpisania
niezbędnych dokumentów, których wzory stanowią załączniki do regulaminu. Niedostarczenie do
biura projektu kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów jest traktowany równoznacznie
z brakiem woli udziału w projekcie, z czym wiąże się brak możliwości podjęcia studiów.
Studenci/tki zrekrutowani w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 są zobowiązani podpisać
umowę uczestnictwa w projekcie najpóźniej w dzień rozpoczęcia roku akademickiego.
III. UDZIAŁ W PROJEKCIE
§4
Obowiązki Realizatora projektu

1) Uczelnia oświadcza, iż:
a) w wyniku przeprowadzonej rekrutacji, kandydat/ka, który/a zostanie przyjęty/a na studia II
stopnia Żywienie zwierząt w trybie stacjonarnym realizowane na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach jednocześnie staje się uczestnikiem/czką projektu pod
warunkiem dostarczenia dokumentów, o których mowa wyżej,
b) studia mają charakter nieodpłatny i są współfinansowane z dofinansowania pozyskanego na
realizację projektu, z którego pokrywa się koszty rekrutacji, organizacji zajęć dydaktycznych,
staży zawodowych będących integralną częścią programu studiów oraz obsługi
administracyjnej,
2) Uczelnia zapewni odpowiednie warunki do realizacji programu nauczania zgodnego
z obowiązującymi w tym zakresie standardami i wymogami, m.in. poprzez:
a) oddelegowanie / zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowników naukowo-dydaktycznych,
w tym osób posiadających praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
b) organizację procesu kształcenia i obsługę administracyjno-techniczną,
c) udostępnienie sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do realizacji studiów,
d) udostępnienie korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uczelni na zasadach określonych przez jej
Bibliotekę Główną,
e) zakup i udostępnienie licencji na oprogramowanie niezbędne do pracy dydaktycznej i badań.
3) Uczelnia zapewni uczestni/cz/kom realizację programu studiów dualnych, w tym:
a) udział w obowiązkowych zajęciach o charakterze akademickim oraz praktycznym wynikających
z programu studiów,
b) udział w kursach zawodowych i wizytach studyjnych u pracodawców; zajęcia uzupełniające
wiedzę i umiejętności zawodowe zapewnione dla wszystkich studentów/ek
c) pośredniczenie w organizacji staży zawodowych oraz sfinansowanie wynagrodzenia za czas
odbywania staży zawodowych ze środków projektu,
d) odbycie nieodpłatnych praktyk zawodowych w wymiarze trzech miesięcy
e) wsparcie dodatkowe o charakterze nieobowiązkowym dla osób zainteresowanych: kursy
językowe i szkolenia komputerowe.

Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

4) Uczelnia zastrzega sobie prawo do pobierania opłat (koszty administracyjne) za świadczenia
i dokumenty zgodnie z Regulaminem Studiów. Opłaty te nie są traktowane jako przychód projektu,
gdyż świadczenia pokrywane z opłat nie są objęte finansowaniem w ramach niniejszego projektu.
5) Udział w opracowanym w ramach projektu programie studiów dualnych magisterskich gwarantuje:
a) udział w zajęciach na Uczelni,
b) czas na pracę badawczą, analizę wyników,
c) dyskusję z opiekunami naukowymi i/lub konsultantami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
d) studiowanie literatury/artykułów naukowych,
e) rozwój umiejętności, poszerzanie wiedzy w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem
gospodarczym,
f) dostęp do opiekuna naukowego i infrastruktury badawczej,
g) odbycie stażu zawodowego będącego częścią programu studiów, za który student/ka otrzyma
wynagrodzenie płatne ze środków dofinansowania unijnego na podstawie osobnego
regulaminu dotyczącego stażu zawodowego i osobno zawartych umów trójstronnych między
pracodawcą, Uczelnią a studentem/tką,
h) odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej,
i) udział w kursach zawodowych obowiązkowych, ponadprogramowych realizowanych w ramach
projektu,
j) udział w certyfikowanych kursach i szkoleniach rozwijających kompetencje językowe i cyfrowe,
które mają charakter ponadprogramowy realizowany w ramach projektu dla ok. 40-60%
rocznika; ilość miejsc ograniczona, wybór uczestników kursów/szkoleń odbędzie się w oparciu
o osobny nabór – deklaracje osób chętnych do podniesienia ww. kompetencji.
§5
Prawa i obowiązki studenta/studentki
1) Prawa i obowiązki studenta/studentki wynikają z powszechnie obowiązujących aktów prawnych
oraz z przepisów wewnętrznych Uczelni, w tym w szczególności Regulaminu studiów.
2) Aby ukończyć studia zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia w projekcie, student/studentka jest
zobligowany/a do:
a) przestrzegania regulaminu studiów obowiązującego na uczelni,
b) udziału w zajęciach o charakterze ogólnoakademickim i praktycznym, zaplanowanych zgodnie
z programem studiów i efektami kształcenia dla kierunku Żywienie zwierząt, realizowanych na
Uczelni zgodnie z zasadami ustalonymi z prowadzącymi, zaliczenia kursów zawodowych,
odbycia praktyki i stażu zawodowego oraz zaliczenia innych zajęć zaplanowanych w ścieżce
wsparcia studenta/studentki uczestniczących w programie studiów na kierunku Żywienie
zwierząt,
c) wypełnienia i zaliczenia testów, sprawdzianów, egzaminów sprawdzających poziom wiedzy
zdobytej na poszczególnych zajęciach, kursach, szkoleniach,
d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i kwestionariuszy badań rezultatów projektu,
e) udziału w obowiązkowej praktyce zawodowej oraz stażu zawodowym1 stanowiącym integralną
część programu studiów,
f) uzyskania w przewidzianym terminie wszystkich wymaganych zaliczeń i egzaminów, tak, aby
zaliczyć semestr / rok studiów zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia.
3) Ponadto uczestnik/uczestniczka ma prawo do:
a) udziału we wsparciu dodatkowym o charakterze nieobowiązkowym: kursach językowych oraz
szkoleniach komputerowych po uprzedniej rekrutacji i zakwalifikowaniu się do ich odbycia, jak
również uzyskania w ich wyniku certyfikatów / zaświadczeń o ich ukończeniu z wynikiem
pozytywnym

1

Staż zawodowy będzie uregulowany osobnym regulaminem i trójstronną umową między studentem/tką, Uczelnią a pracodawcą
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b) zgłoszenia Realizatorowi projektu na każdym etapie udziału w projekcie indywidualnych potrzeb
edukacyjnych2 wynikających na przykład z niepełnosprawności czy sytuacji rodzinnej.
4) Uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach zaplanowanych
w programie studiów drugiego stopnia Żywienie zwierząt realizowanych na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
b) potwierdzania obecności na zajęciach, kursach oraz wyjazdach studyjnych poprzez składanie
podpisu na liście obecności,
c) zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, potrzebnych do
prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu, zgodnie ze stosownym
załącznikiem,
d) poinformowania Organizatora projektu o zmianach w danych osobowych udostępnianych do
potrzeb realizacji projektu, podanych w dokumentacji rekrutacyjnej, w ciągu 10 dni roboczych
od ich powstania,
e) złożenia pisemnego usprawiedliwienia w przypadku nieobecności u Prowadzących zajęcia bądź
u Kierownika projektu oraz odpracowania tej nieobecności zgodnie z ustaleniami
z Prowadzącym/ą,
f) regularnego zapoznawania się z informacjami przekazywanymi przez Kierownika projektu,
g) współdziałania z Uczelnią w zakresie monitorowania i ewaluacji projektu,
h) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, oceniających proces dydaktyczny oraz aspekt organizacyjny
realizowanego projektu, w tym szczególnie na zakończenie projektu; dzielenie się opinią nt.
studiów jest kluczowe ze względu na ich innowacyjny charakter,
i) udziału w badaniach ankietowych bądź testach bądź innych zaliczeniach dotyczących oceny
poziomu wiedzy lub posiadanych umiejętności,
j) podania danych niezbędnych uczelni do wypełnienia kwestionariusza SL2014 zgodnie
z dokumentem Zakres danych powierzonych do przetwarzania w ramach projektu, który
zostanie przekazany studentom wraz z niniejszym regulaminem,
k) potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem na listach
obecności, oświadczeniach i innych dokumentach.
§6
Rezygnacja z udziału w projekcie
1) Rezygnacja uczestnika z udziału w Projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach,
będących wynikiem działania siły wyższej i szczególnych zdarzeń losowych, w szczególności
długotrwałej choroby, powstałej lub wykrytej w czasie trwania studiów na kierunku Żywienie
zwierząt.
2) Aby rezygnacja mogła zostać rozpatrzona, należy ją złożyć w formie pisemnego oświadczenia
w Biurze Projektu osobiście lub korespondencyjnie.
3) Uczelnia zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy studentów w przypadkach
określonych Regulaminem studiów.
4) W przypadku rezygnacji ze studiów przez Uczestnika na skutek własnego umyślnego i celowego
postępowania, i jeśli ta rezygnacja wiązałaby się z koniecznością zwrotu przez Uczelnię środków
przyznanych na organizację i przeprowadzenie studiów w projekcie w wysokości proporcjonalnej
do ilości osób, które podjęły studia, lecz ich nie ukończyły (tzw. niezrealizowanie założeń projektu),
Uczelnia zastrzega sobie prawo, by wystąpić do uczestnika, który z własnej winy zrezygnował ze
studiów, o uiszczenie kary umownej w wysokości części bądź całości kosztów, poniesionych na rzecz
uczestnika projektu. Pobrana kara umowna zostanie przeznaczona na pokrycie ewentualnych
wydatków poniesionych w związku z koniecznością zwrotu środków do Instytucji Pośredniczącej.

2

Na przykład konieczności przygotowania materiałów dydaktycznych w innej formie
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5) Nałożenie kary umownej, o której mowa w pkt. 4, każdorazowo podlega zaopiniowaniu przez
Dziekana Wydziału oraz przez Kierownika projektu. Ostateczną decyzję w sprawie nałożenia kary
umownej bądź odstąpienia od niej podejmuje Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
§7
Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik/czka projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszego regulaminu. Brak zgody na przetwarzanie danych wiąże się z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach niniejszego projektu.
§8
Postanowienia końcowe
1) Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z: Regulaminem Studiów oraz niniejszym regulaminem
i akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nich zawartych.
2) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma aktualny
Regulamin Studiów, umowa o dofinansowanie Projektu nr POWR.03.01.00-00-DU36/18-00 oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz inne przepisy
wewnętrzne obowiązujące w Uczelni oraz przepisy krajowego ustawodawstwa.
3) Uczestnik/Uczestniczka projektu akceptuje, że wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszego
regulaminu będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości, sądem właściwym do
rozpoznania sprawy będzie Sąd w Poznaniu, wybrany zgodnie z miejscem realizowania projektu.
§9
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2019 r.

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Zakres danych powierzonych do przetwarzania w ramach projektu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

ZAKRES DANYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA W RAMACH PROJEKTU
IMIĘ (IMIONA)
NAZWISKO
Nie posiadam nr PESEL3

PESEL

ponadgimnazjalne (ukończenie szkoły średniej z maturą)
WYKSZTAŁCENIE
(zaznaczyć X)

policealne (ukończenie szkoły policealnej)
wyższe (ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia)
Województwo
Powiat

ADRES STAŁEGO
ZAMIESZKANIA

Gmina

Miejscowość
Ulica
Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy
DANE KONTAKTOWE

Telefon
kontaktowy
Adres e-mail

DATA PRZYSTĄPIENIA DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE:

(wypełnia biuro projektu)
Osoba bierna zawodowo (student/ka)
Osoba pracująca (umowa o pracę) (jeżeli tak, zaznaczyć poniżej właściwe)

w tym

zatrudniony w:

wykonywany
zawód:
(zaznaczyć
właściwe)

3

□ w administracji rządowej
□ w administracji samorządowej
□ w mikro/małym/średnim
przedsiębiorstwie
□ w organizacji pozarządowej

□ prowadząca działalność na własny
rachunek
□ pracująca w dużym przedsiębiorstwie
□ inne.

(nazwa pracodawcy)
□ instruktor praktycznej nauki zawodu,
□ nauczyciel wychowania przedszkolnego,
□ pracownik instytucji ochrony zdrowia,
□ pracownik instytucji rynku pracy,
□ pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
□ pracownik ośrodka wsparcia ekonomii
społecznej,
□ rolnik,
□ inny.

□ nauczyciel kształcenia ogólnego,
□ nauczyciel kształcenia zawodowego,
□ kluczowy pracownik instytucji pomocy i
integracji społecznej,
□ pracownik instytucji systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
□ pracownik poradni psychologicznopedagogicznej

w przypadku braku nr PESEL proszę wstawić znak „x”.

Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

STATUS
UCZESTNIKA/ CZKI
PROJEKTU W CHWILI
PRZYSTĄPIENIA DO
PROJEKTU
DANE SPECJALNYCH
KATEGORII4

(zaznaczyć właściwe X jeśli dotyczy)

TAK

NIE

Odmowa
podania
informacji

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego pochodzenia (cudzoziemiec)
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu
do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnością5 (orzeczenie lub inny
dokument poświadczający stan zdrowia)
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej, w tym
osoby z obszarów wiejskich

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym zakresie danych
powierzonych do przetwarzania w ramach projektu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Prawdziwość zawartych powyżej danych
potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…..………………………………………………………….

………………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU

4

W przypadku zaznaczenia TAK, prosimy podpisać „Oświadczenie o przetwarzaniu danych specjalnych kategorii”, str.4 „Oświadczenia uczestnika projektu”
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123, poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535).
5 Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Załącznik nr 2 do Regulaminu regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej
2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz
art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
1)

w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn.
zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
2)

w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006,
b)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22.09.2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami
a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów
dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (nr projektu: POWR.03.01.00-00-DU36/18), w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.
Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje
dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
7.

W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.

Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko
PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia,
wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być
przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1
lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie6:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul.
Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska
Polskiego 28, 60-637 Poznań oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym
na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
iod@miir.gov.pl lub adres poczty Inspektora Ochrony Danych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:
tomasz.napierala@up.poznan.pl.
13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Zgoda na przetwarzanie danych specjalnych kategorii (danych wrażliwych) 7
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wrażliwych przez Administratora danych osobowych w projekcie, którym
jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa oraz beneficjentowi
realizującemu projekt - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań w celu realizacji
projektu Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
2. Dane osobowe wrażliwe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.
…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

6

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu
została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.
2 Dane specjalnych kategorii (dane wrażliwe) to: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne
lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu
seksualnym, dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym
UWAGA! Jeśli w dokumencie ZAKRES DANYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA W RAMACH PROJEKTU, UCZESTNIK/CZKA
ZAZNACZYŁ/A/WYMIENIŁ/A DANE WRAŻLIWE - ZŁOŻENIE PODPISU POD OŚWIADCZENIEM O PRZETWARZANIU DANYCH WRAŻLIWYCH JEST
KONIECZNE DO OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU.

Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Załącznik nr 3 do Regulaminu regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisany/a deklaruję udział w projekcie „Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych
na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” o numerze POWR.03.01.00-00-DU36/18
realizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Oświadczam jednocześnie, iż:
• Zostałem poinformowany/a, że uczestniczę w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach osi priorytetowej
III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
• Akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się go przestrzegać.
• Wyrażam zgodę na sprawdzenie zgodności z prawdą złożonych oświadczeń we właściwych instytucjach.
• Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych na potrzeby projektu.
• Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie
„Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu” tj. jestem absolwentem/absolwentką kierunku _______________________________
na studiach I stopnia, ukończyłem/am minimum 70% efektów kształcenia dla ukończonego kierunku
studiów I stopnia oraz nie mam medycznych przeciwskazań do podjęcia studiów.
Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej Deklaracji
Uczestnictwa są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Prawdziwość zawartych powyżej danych potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

…..………………………………………………………….

………………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU

Wyrażam zgodę na wykonywanie dokumentacji fotograficznej projektu oraz przetwarzanie mojego
wizerunku w celach informacyjno-promocyjnych realizowanych na rzecz niniejszego projektu.
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………………………………………………………………..
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Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
nr _____/ S/WMWZ/DUO/2020
zawarta w dniu ______________________ r. w Poznaniu pomiędzy:
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, kod pocztowy 60637, (NIP: 777-00-04-960, Regon: 000001844) zwanym w dalszej części umowy Uczelnią,
reprezentowanym przez Prorektora ds. Studiów – prof. dr hab. Cezarego Mądrzaka – na mocy upoważnienia nr
DOP-0213-90/2016 z dnia 01 września 2016 r.
a
Panią/Panem
___________________________________________________________________________________________
zamieszkałym/ą
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
o numerze PESEL: _____________________________
zwaną/zwanym w dalszej części umowy Uczestnikiem/Uczestniczką projektu.
§1
Definicje i pojęcia ogólne
Strony zgodnie ustalają, iż na potrzeby realizacji niniejszej umowy nadają następujące znaczenie niżej
wymienionym określeniom:
UE – Unia Europejska,
EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 47a, 00-695
Warszawa,
Projekt – projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS pod nazwą Żywienie zwierząt - nowy kierunek
studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, realizowany w ramach PO WER, Oś
Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-DU36/18-00 zawartej z Instytucją Pośredniczącą w dn. 17.07.2018 r.,
biuro projektu – jednostka prowadząca obsługę administracyjną projektu w Dziale ds. Funduszy Strukturalnych na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań,
regulamin projektu - Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w ww. projekcie
regulamin studiów - Regulamin Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wprowadzony w życie Uchwałą
nr 319/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniu 3 lipca 2019 r.,
studia dualne/ studia dualne magisterskie Żywienie zwierząt - należy przez to rozumieć studia drugiego stopnia
o profilu praktycznym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, prowadzone w ramach
projektu „Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu” w trybie stacjonarnym, we współpracy z środowiskiem gospodarczym, utworzone na podstawie
uchwały 261/2018 Senatu UPP z dn. 19.12.2018 r.
student/studentka – należy przez to rozumieć studenta/studentkę ww. studiów dualnych Żywienia Zwierząt,
uczestnik/uczestniczka projektu – należy przez to rozumieć studenta/tkę, będącego/ą uczestnikiem/uczestniczką
ww. projektu, który/a podpisuje niniejszą umowę i inne dokumenty, w tym deklarację uczestnictwa w projekcie,
umowa uczestnictwa w projekcie – niniejsza dwustronna umowa uczestnictwa w projekcie, zawarta między
Uczelnią a studentem/studentką, regulująca zasady udziału w Projekcie,
umowa o dofinansowanie projektu - należy przez to rozumieć umowę zawartą przez Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu z Instytucją Pośredniczącą, określająca zasady realizacji projektu oraz jego dofinansowania w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Wydział – jednostka prowadząca studia dualne magisterskie: Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o
Zwierzętach (również skrót: WMWZ).
Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Uczelnia/Uniwersytet – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań (skrót: UPP)
inaczej, realizator projektu.
§2
Podstawowe założenia
6) Uczelnia oświadcza, iż jest Beneficjentem Projektu Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na
WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na realizację którego otrzymała dofinansowanie
w formie dotacji rozwojowej na warunkach szczegółowo określonych w Umowie o dofinansowaniu projektu.
7) Projekt zakłada stworzenie i realizację wysokiej jakości programu studiów o profilu praktycznym typu studia
dualne. Studia dualne charakteryzują się tym, iż część programu studiów jest realizowana podczas odbywania
obowiązkowego stażu zawodowego u pracodawcy w trakcie roku akademickiego. Studia dualne w oparciu
o ww. program trwają 1,5 roku (3 semestry).
8) Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, Regulaminem studiów obowiązującym na Uczelni, regulaminem projektu oraz programem
studiów dualnych, Uczelnia zobowiązuje się do uruchomienia i zrealizowania programu studiów dualnych w
pełnym cyklu:
a. I edycja studiów: od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
b. II edycja studiów: od dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.
c. III edycja studiów: od początku semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 do 30
września 2022 r.
9) Po spełnieniu przez Studenta/tkę wszystkich warunków stawianych uczestnikowi/czce projektu, ukończeniu
studiów oraz po obronie pracy magisterskiej, Uczelnia zobowiązuje się wydać Uczestnikowi dyplom
ukończenia studiów wraz z przyznaniem stopnia magistra inżyniera.
10) Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów i przyznanie stopnia magistra inżyniera powinno nastąpić:
a. I edycja studiów: do dnia 30 września 2020 r.
b. II edycja studiów: do dnia 30 września 2021 r.
c. III edycja studiów: do dnia 30 września 2022 r.
§3
Obowiązki Realizatora projektu i Studenta/Studentki
6)

7)
8)
9)

Obowiązki realizatora projektu (Uczelni) oraz Studenta/Studentki ww. kierunku studiów zostały szczegółowo
określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz w Regulaminie studiów na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu i statucie UPP.
Student/ka zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy, Statutu, Regulaminu studiów oraz innych
aktów wewnętrznych Uczelni, a także złożonego ślubowania.
Student/ka zobowiązuje się poinformować Uczelnię o każdej zmianie danych osobowych określających go
jako stronę niniejszej umowy, w szczególności aktualnego adresu zamieszkania.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do pobierania opłat (koszty administracyjne) za świadczenia i dokumenty
zgodnie z Regulaminem Studiów. Opłaty te nie są traktowane jako przychód projektu, gdyż świadczenia
pokrywane z opłat nie są objęte finansowaniem w ramach niniejszego projektu.
§4
Rezygnacja z udziału w studiach i projekcie

1)

2)
3)
4)

Rezygnacja uczestnika z udziału w Projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, będących
wynikiem działania siły wyższej i szczególnych zdarzeń losowych, w szczególności długotrwałej choroby,
powstałej lub wykrytej w czasie trwania studiów na kierunku Żywienie zwierząt.
Aby rezygnacja mogła zostać rozpatrzona, należy ją złożyć w formie pisemnego oświadczenia w Biurze
Projektu osobiście lub korespondencyjnie.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy studentów w przypadkach określonych
Regulaminem studiów.
W przypadku rezygnacji ze studiów przez Uczestnika/Uczestniczkę na skutek własnego umyślnego i celowego
postępowania, i jeśli ta rezygnacja wiązałaby się z koniecznością zwrotu przez Uczelnię środków przyznanych
na organizację i przeprowadzenie studiów w projekcie w wysokości proporcjonalnej do ilości osób, które
podjęły studia, lecz ich nie ukończyły (tzw. niezrealizowanie założeń projektu), Uczelnia zastrzega sobie
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5)

prawo, by wystąpić do uczestnika, który z własnej winy zrezygnował ze studiów, o uiszczenie kary umownej
w wysokości części bądź całości kosztów, poniesionych na rzecz uczestnika/uczestniczki projektu. Pobrana
kara umowna zostanie przeznaczona na pokrycie ewentualnych wydatków poniesionych w związku
z koniecznością zwrotu środków do Instytucji Pośredniczącej.
Nałożenie kary umownej, o której mowa w pkt. 4, każdorazowo podlega zaopiniowaniu przez Dziekana
Wydziału oraz przez Kierownika/Koordynatora projektu, a uczestnik/czka ma prawo odwołać się od ww.
decyzji. Ostateczną decyzję w sprawie nałożenia kary umownej bądź odstąpienia od niej podejmuje Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
§5
Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik/czka projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych wiąże się z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach niniejszego projektu.
§6
Postanowienia końcowe
1)

2)

3)

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z: Regulaminem Studiów UPP, zapisami niniejszej umowy oraz
regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się przestrzegać
postanowień w nich zawartych.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie ma aktualny Regulamin
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, Regulamin Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, umowa
o dofinansowanie projektu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oraz inne przepisy wewnętrzne obowiązujące w Uczelni oraz przepisy krajowego ustawodawstwa.
Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygać polubownie,
a w przypadku braku takiej możliwości, sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd w Poznaniu,
wybrany zgodnie z miejscem wykonywania umowy.
§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
§8
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Uczelni i 1 dla Uczestnika/Uczestniczki.

CZYTELNY PODPIS Uczestnika/
Uczestniczki projektu

Prorektor ds. Studiów

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Zakres danych powierzonych do przetwarzania w ramach projektu
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
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