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Regulamin uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych  „Innowacyjność biznesu 
i finanse firmy” oraz „Relacje biznesowe” 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Zadaniu nr 3 „Testowanie modelu (studenci)” 
realizowanym w ramach Projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignia innowacyjnej 
gospodarki WKP”. 

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 
 Uczelnia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy; 
 Projekt – projekt „Przedsiębiorczość akademicka dźwignia innowacyjnej gospodarki WKP”” 

realizowany przez Uczelnię  
 Uczestnik – student, który spełnia warunki określone w Regulaminie studiów UKW i został 

zakwalifikowany do udziału w Projekcie, 
 zajęcia – zajęcia dydaktyczne określone w programie studiów  
 IMIS - Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Matematyki Fizyki i Techniki 

UKW. 
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki; 
Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne. 

4. Informacje na temat przedmiotów będą dostępne: 
 w sekretariacie IMIS w godzinach pracy, 
 na stronie internetowej Projektu (www.innowacyjny.ukw.edu.pl). 

5. Informacje na temat przedmiotów będą udzielane także telefonicznie z wyłączeniem informacji, 
których udzielanie byłoby równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

§2. 

Cel i wymiar godzinowy 

1. Celem Zadania nr 3 Projektu jest przetestowanie na studentach kierunku informatyka i 
mechatronika wpływu modyfikacji siatki godzin edukacyjnych o przedmioty z szeroko pojętej 
przedsiębiorczości celem wzrost kompetencji przedsiębiorczych studentów.  

2. Wymiar godzinowy zajęć jest określony  planem studiów na kierunku informatyka oraz 
mechatronika  

§3. 

Zasady rekrutacji 

  
1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika: 

1) deklaracji uczestnictwa w Projekcie; 
2) kwestionariusza osobowego; 
3) zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
4) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. 
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§4. 

Realizacja zajęć 

1. Zajęcia realizowane będą w wymiarze określonym w §2 ust. 2. zgodnie z programem nauczania 
oraz harmonogramem realizacji zajęć.  

2. Harmonogramy zajęć oraz wszystkie informacje dotyczące ich realizacji publikowane będą na 
bieżąco na stronie internetowej Uczelni.  

3. Zasady udziału w zajęciach oraz zasady zaliczeń reguluje Regulamin studiów UKW. 
 

§5. 

Prawa i obowiązki Uczestników 

1. Każdy Uczestnik specjalności ma prawo do bezpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w 
ramach specjalności. 

2. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest do: 
 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w pełnym zakresie 

przewidzianym programem nauczania; 
 potwierdzania obecności na zajęciach, na których obecność zgodnie z regulaminem studiów 

Uczelni jest obowiązkowa; 
 udziału w badaniach ewaluacyjnych, w tym w końcowej ankiecie ewaluacyjnej badającej 

poziom zadowolenia z udziału w zajęciach  uczestnika Projektu; 
 udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu oraz do prowadzenia 

sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Projektu; 
 w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji Uczestnik zobowiązany jest do 

niezwłocznego jej uzupełnienia; 
 przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

§6. 

Wysokość dofinansowania i opłaty pobierane od studentów. 

1. Każdy Uczestnik zostanie poinformowany o finansowaniu Projektu przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Zajęcia są bezpłatne i finansowane w całości ze środków Projektu.  
3. Dofinansowanie zajęć w ramach Projektu nie wyklucza możliwości pobierania od Uczestników 

opłat za świadczone usługi edukacyjne (np. wpis warunkowy, powtarzanie semestru) zgodnie z 
obowiązującymi na Uczelni przepisami w tym zakresie, które nie stanowią przychodu Projektu, z 
zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Warunki korzystania z dofinansowania oraz wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne 
przez Uczestników studiujących w trybie niestacjonarnym określa umowa zawarta z Uczelnią 
określająca warunki odpłatności za studia niestacjonarne. 
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§7. 

Postanowienia końcowe 

1. Bieżący nadzór merytoryczny nad realizacją zajęć realizowanych w ramach specjalności pełni 
Metodyk - Koordynator ds. dydaktyki.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje, na wniosek 
Dyrektora IMIS, Prodziekan ds. Dydaktyki WMFiT UKW. 

3. W sprawach dotyczących przebiegu studiów nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje 
się regulamin studiów obowiązujący w Uczelni.  

 

 

 


