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Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych                
Prawo i Administracja dla pracowników JTS w ramach projektu 
„Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom 

kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP”                               
o numerze POKL.05.02.01-00-006/10-00 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Projekt  pn. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji 

urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP" nr POKL.05.02.01-00-006/10-00 współfinansowany jest 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 

Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

 

2. Uczestnik to kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie 

rekrutacji został zakwalifikowany do udziału w projekcie. 

 

3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu w zakresie dotyczącym Centrum Edukacji Sp. z o. o.,   

a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, pozostają     

w gestii Zarządu Centrum Edukacji. 

 
 

II. Ogólne założenia projektu 

 

§ 2 

 

1. Studia podyplomowe będą  realizowane w okresie od 04 lutego 2012 roku do 10 grudnia 2012 

roku. 

 

                                                               § 3 

2. Zajęcia  prowadzone będą w systemie niestacjonarnym (od soboty od godziny 9.00 do niedzieli 

najpóźniej do godziny 16.00) w Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku przy ulicy Kobylińskiego 25. 
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III. Zasady udziału w Projekcie 

 

§ 4 

1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a) podpisania deklaracji udziału w projekcie, 

b) podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach projektu, 

c) podpisywania odbioru materiałów dydaktycznych w czasie każdego zjazdu, 

d) podpisywania odbioru cateringu kawowego w czasie każdego zjazdu, 

e) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

f) potwierdzania swojej obecności na liście obecności, 

g) poinformowania, z wyprzedzeniem o planowanej nieobecności za zajęciach pod rygorem 

skreślenia z listy uczestników projektu, 

h) udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych harmonogramem, 

i) wypełniania imiennych pre i post – testów podczas każdego z modułów w trakcie trwania 

projektu, 

j) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 

k) wypełniania wszystkich dokumentów związanych z projektem niebieskim tuszem. 

 

2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem uczestnika do czynnego          

i pełnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu. 

3. Dopuszcza się maksymalnie do 20% usprawiedliwionej nieobecności (maksymalnie 36 godzin) 

4. Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu końcowego. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

§ 5 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 lutego 2012 roku  i obowiązuje przez cały czas 

trwania studiów podyplomowych. 

 

 

Sporządził:         Zatwierdził: 
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