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Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie  

„Językowy Uniwersytet Trzeciego Wieku” 
 
I. Definicje 
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 
1. Projekt –  projekt „Językowy Uniwersytet Trzeciego Wieku” realizowany w Studium Nauki 

Języków Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie 01.09.2019 do 31.08.2022. 

2. Uczestnicy – osoby zrekrutowane i zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie „Językowy 
Uniwersytet Trzeciego Wieku” prowadzonym w Studium Nauki Języków Obcych Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.  

 
II. Zasady ogólne 
1. Regulamin niniejszy określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Językowy Uniwersytet 

Trzeciego Wieku” realizowanego w Studium Nauki Języków Obcych Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju, działanie Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nazywanego dalej Projektem. 

2. Środki jakimi dysponuje Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 
Częstochowie w ramach w/w Projektu oraz liczbę uczestników Projektu określa umowa zawarta z 
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

 
III. Rekrutacja uczestników Projektu 
 
1. Terminy rekrutacji do Projektu w poszczególnych jego edycjach są zgodne z harmonogramem 

rekrutacji wskazanym w dokumentacji Projektu tj.: I edycja – 10.2019, II edycja – 09.2020, III 
edycja – 09.2021. 

2. Rekrutacja zostanie poprzedzona działaniami informacyjno-promocyjnymi w formie   plakatów, 
ogłoszeń na stronie internetowej uczelni, spotkania bezpośredniego oraz pisma 
do jednostek samorządu terytorialnego. 

3. O zakwalifikowaniu do Projektu, decyduje uzyskana punktacja wynikająca bezpośrednio z 
warunków rekrutacji określonych w dokumentacji Projektu. 
Kryteria kwalifikacji do projektu:  

Formalne (spełnia/nie spełnia):  wiek: osiągnięcie wieku emerytalnego (K60 M65) (dokument 
tożsamości do wglądu) 

Fakultatywne (punktowe):   OzN - 10pkt orzeczenie zg. z ustawą, mieszkaniec wsi - 5 pkt -
  oświadczenie o miejscu zamieszkania.  

Wsparciem zostanie objętych 180 osób (K94 M86). 

W ramach projektu planuje się realizację 3 powtarzających się cykli, po 60 os. w każdym cyklu. 

4. Podczas rekrutacji będzie stosowana zasada równości szans kobiet  i mężczyzn oraz 
 osób z niepełnosprawnościami. 

5. Zgłaszanie uczestników na podstawie dokumentacji zawartej w regulaminie rekrutacji:  
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-formularz danych osobowych,  
-oświadczenie uczestnika projektu, 
-deklaracja uczestnika projektu.  

6. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu podejmie komisja rekrutacyjna, którą wybierz
e Kierownik projektu. W każdej edycji Komisja rekrutacyjna określi termin zakończenia pierwszej 
rekrutacji, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Projektu. Pierwszy etap 
rekrutacji będzie trwał nie krócej niż dwa tygodnie i może być wydłużony w przypadku nie 
zrekrutowania Uczestników. Po zakończeniu pierwszego etapu zostaną ustalone listy i rozpoczęte 
zostaną zajęcia w utworzonych grupach. 

7. Zostanie sporządzona lista rankingowa oraz rezerwowa, która zostanie na bieżąco aktualizowana. 
8.  W przypadku rezygnacji Uczestnika do Projektu  rekrutowany zostanie kolejny uczestnik z listy 

rezerwowej. 
9. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników., zorganizowany zostanie dodatk

owy nabór. 
10. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie, Uczestnik składa następujące dokumenty, 

które otrzymuje z Biura Projektu: 
a. Formularz danych osobowych  – zawierający dane niezbędne do poprawnej rejestracji 
w systemie monitorowania uczestników: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, datę i 
własnoręczny podpis Uczestnika (załącznik nr 1). 
b. Deklaracja uczestnika projektu – zawierająca wyrażenie woli uczestnictwa w Projekcie, 
oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w Projekcie, 
pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczenie, 
iż Uczestnik zapoznał się z zasadami rekrutacji, regulaminem uczestnictwa w Projekcie oraz 
planowanymi działaniami. Dokument zawiera datę i własnoręczny podpis Uczestnika. 
(załącznik nr 2). 
c. Oświadczenie Uczestnika Projektu, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy 
o dofinansowanie Projektu. Oświadczenie dotyczy przetwarzania danych osobowych dla 
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Dokument 
zawiera datę i własnoręczny podpis Studenta (załącznik nr 3).  

11. Dokumentacja Projektu będzie przechowywana w Biurze Projektu ul. Waszyngtona 4/8 p.230. 
 
IV. Realizacja zajęć dydaktycznych w ramach Projektu 

1. W ramach Projektu przed pierwszą edycją opracowany zostanie kurs e-learningowy języka 
angielskiego na platformie Uczelni na poziomie A1/A2 wg CEFR. 

2. W każdej edycji Projektu zastaną przeprowadzone zajęcia w formie szkolenia w zakresie 
kompetencji językowych (języka angielski) na platformie e-learningowej UJD (20 godzin / 
edycję) oraz konwersatorium z języka angielskiego (20 godzin / edycję). 
Zajęcia będą prowadzone w jednym cyklu dla sześciu 8-12 osobowych grup. 

3. Wszelkie informacje dotyczące bieżących działań w projekcie będą umieszczane na stronie 
Studium Nauki Języków Obcych UJD w zakładce Projektu. 


