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REGULAMIN  

Rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów 

pierwszego roku studiów stacjonarnych”, zwanego dalej „Zadaniem” 

Informacje podstawowe o zadaniu 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zadaniu pt. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych 

zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”. 

2. Celem realizacji zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych studentów przyjętych na pierwszy rok studiów 

stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022, w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością 

prowadzenia kształcenia zdalnego w szkołach średnich przez ostatnie trzy semestry.  

3. Zajęcia organizowane w ramach Zadania nie są objęte programem studiów, a ich głównym celem jest 

pogłębienie wiedzy z różnych modułów, w zakresie wymaganym dla odbycia studiów na określonym kierunku 

oraz wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu kandydatów do podjęcia studiów. 

Organizacja zajęć 

§ 2 

1. Uczelnia utworzy następujące grupy zajęć: 

Grupa 1 – zajęcia dodatkowe z matematyki 
Grupa 2 – zajęcia dodatkowe z biologii 
Grupa 3 – zajęcia dodatkowe z biologii 
Grupa 4 – zajęcia dodatkowe z chemii 
Grupa 5 – zajęcia dodatkowe z chemii 
 

  § 3 

1. Uczelnia zapewni bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia zadania i kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach 

niezbędnych do realizacji treści programowych.  

§ 4 

1. Zajęcia dodatkowe realizowane są w trybie stacjonarnym [od poniedziałku do piątku].  

2. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut zegarowych.  

3. Jeden dzień zajęć nie może trwać dłużej niż 8 h. 

§ 5 

1. Uczelnia przekazuje do wiadomości uczestników - studentów: przewidywany termin rozpoczęcia 

 i zakończenia zajęć, szczegółowy terminarz zajęć, podział na grupy za pośrednictwem systemu ds. obsługi 

studiów   
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2. Uczelnia zastrzega możliwość dokonania zmian w terminarzu zajęć.  

§ 6 

1. Liczebność grup dla poszczególnych zajęć to maksymalnie 25 osób. 

2. Dopuszcza się organizację zajęć na Uczelni w jednej niepełnej grupie minimum 15 osobowej w przypadku, w 

którym liczba studentów zgłoszonych do udziału w zajęciach nie pozwala na utworzenie pełnej co najmniej 25 

osobowej grupy. 

3. W przypadku, w którym liczba studentów nie pozwala na utworzenie niepełnej grupy – minimum 15 

osobowej, pozostali zgłoszeni studenci zostaną równomiernie przypisani do utworzonych na Uczelni pełnych 

grup 25 osobowych. 

Uczestnik szkolenia 

§ 7 

1. Grupa docelowa projektu to: 

a) studenci pierwszego semestru studiów stacjonarnych I stopnia, niezależnie od kierunku studiów, 

zgłaszający z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. 

2. Rekrutacja do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach odbywa się poprzez: 

a) Elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

na adres agnieszka.grochowina@wsiiz.pl  

b) Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29.11.2021 lub do wyczerpania miejsc w danej grupie. 

 

§ 8 

1. Uczestnik - student ma prawo do: 

a)  otrzymania szczegółowego terminarza zajęć; 

b)  korzystania z bazy dydaktycznej określonej przez Uczelnię na czas przewidziany w planie kształcenia; 

c)  otrzymania danych niezbędnych do bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi poszczególne zajęcia; 

d)  otrzymania materiałów dydaktycznych niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach; 

e) otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach dodatkowych. 

§ 9 

1. Uczestnik – student ma obowiązek: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

b) Stosowania się do zaleceń i wskazań prowadzącego zajęcia dodatkowe. 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2021 r.  
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