
 

Biuro projektu WUM AID: 

ul. Ks. Trojdena 2a, 02-109 Warszawa 
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Regulamin rekrutacji studentów uczestników 

Summer School of Global Health 

w ramach projektu ”WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” 

 

1. §  

1. Zajęcia Summer School of Global Health realizowane są w ramach zadania 2 projektu „WUM AID 

Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, zwanego dalej 

„Projektem”. 

2. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 

 i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, WUM podejmuje 

 w projekcie działania mające na celu stosowanie zasad niedyskryminacji i równości szans,  

w szczególności w zakresie kwalifikowania na kursy osób niedoreprezentowanych wg płci. 

 

2. §  

1. Projekt obejmuje realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu wykładów i seminariów            

w ramach Summer School of Global Health. 

2. W projekcie prowadzone będą cztery edycje Summer School of Global Health. 

3. Rekrutacja jest prowadzona w sposób otwarty na obszarze całej Uczelni. 

4. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest wśród polskojęzycznych studentów Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego wszystkich kierunków i lat studiów. 

5. Rekrutacja rozpoczyna się w maju każdego roku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć i trwa                      

do czasu osiągnięcia minimalnej planowanej liczby uczestników w ramach danej edycji. 

6. Liczba studentów jednej edycji wynosi 30 uczestników, z zastrzeżeniem prawa Beneficjenta                

do zmiany liczby uczestników w odniesieniu do danej edycji od 20 do 35 uczestników. 

 

3. §  

1. Kwalifikacja Studentów do udziału każdej edycji w Summer School of Global Health odbywa się 

w drodze postępowania kwalifikacyjnego, które organizuje Biuro Projektów WUM AID.  

2. Warunkiem przystąpienia Studenta do postępowania kwalifikacyjnego jest terminowe złożenie 

wymaganych dokumentów: 

1) formularza zgłoszeniowego, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu,  

2) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru 

określonego w załącznik nr 2 do Regulaminu, 

3) deklaracji uczestnictwa. 

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu www.wumaid.wum.edu.pl –                  

Zdanie 2 – Szkoła Letnia Zdrowia Publicznego. 

http://www.wumaid.wum.edu.pl/
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3. Dokumenty wymienione w ust. 2 należy składać w Biurze Projektu WUM AID: Warszawski 

Uniwersytet Medyczny ul. Trojdena 2a, 02-091 Warszawa, Centrum Dydaktyczne, pok. 120 

 w terminie określonym przez Biuro Projektów WUM AID.  

4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której 

wchodzi: 

a) Koordynator Zadania 2 w projekcie WUM AID, 

b) Kierownik Projektu, 

c) Pracownik Biura Projektu WUM AID. 

5. Kryteria zakwalifikowania studenta obejmują: 

a) kolejność zgłoszeń 

b) znajomość jęz. ang. (min. B1) – w przypadku zgłoszenia się na jedną edycję więcej niż               

35 uczestników. 

6. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

a) ocenę spełniania przez kandydatów wymogów, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, 

b) sporządzenie rankingu kandydatów, uporządkowanego według kryteriów, o których mowa 

w ust. 5 powyżej, 

c) sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego. 

 

4. §  

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

-  bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych w ramach Projektu, 

- nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie                          

z założeniami Projektu 

-  otrzymania certyfikatu lub zaświadczenia po zakończeniu kursu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

     - zapoznania się z niniejszym regulaminem, 

- podpisania dokumentacji wymaganej w projekcie: formularza zgłoszeniowego, oświadczenia 

Uczestnika Projektu oraz deklaracji uczestnictwa w Projekcie, 

- uczestniczenia w zajęciach, na które został zakwalifikowany, a w sytuacji wystąpienia  

wypadku losowego przedstawienia stosownego wyjaśnienia dotyczącego przyczyn 

nieobecności, 

- przystąpienia do testów lub egzaminów w przypadku jeśli dana forma wsparcia tego wymaga 

- każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności 

następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności, 

- złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, poprzez złożenie oświadczenia 

określającego przyczyny rezygnacji, 

- wzięcia udziału w badaniach poziomu kompetencji przed udzieleniem wsparcia, a także                    

po jego zakończeniu 

- wzięcia udziału w badaniach ewaluacyjnych dotyczących oceny form wsparcia, którymi 

został objęty w Projekcie, 

- przekazania informacji o swoim statusie na rynku pracy w terminie 6 i 12 miesięcy                         

po zakończeniu studiów. 
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II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5. §  

Dokumenty projektowe dostępne są na stornie Projektu www.wumaid.wum.edu.pl 

 

6. §  

Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki: 

1. Nr 1 – formularz zgłoszeniowy,  

2. Nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,   

3.   Nr 3 – Deklaracja Uczestnictwa. 

http://www.wumaid.wum.edu.pl/

