Umowa uczestnictwa w Projekcie
GOCREATIVE- INTERDYSCYPLINARNI SPECJALIŚCI BRANŻ KREATYWNYCH
nr POWR.03.01.00-00.08-K274/16
Zawarta w dniu …………………………. roku w Jarosławiu pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza
Jarosławiu, ul. Stefana Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, NIP 792-17-94-406, REGON:
650894385 realizującym Projekt GOCREATIVE- INTERDYSCYPLINARNI SPECJALIŚCI
BRANŻ KREATYWNYCH nr POWR.03.01.00-00.08-K274/16
reprezentowaną przez Pana mgr Tomasza Sikorę na podstawie pełnomocnictwa Rektora,
zwaną dalej „Uczelnią”, a
PANEM/PANIĄ
……………………………………………………….

PESEL …………………………….

Zamieszkałym/łą
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Uczestnikiem”, zwanymi dalej „Stronami” o następującej treści:
&1.
Przedmiot umowy.
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika w Projekcie GOCREATIVEINTERDYSCYPLINARNI SPECJALIŚCI BRANŻ KREATYWNYCH, zwanym w dalszej treści
umowy „Projektem”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania:
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poprzez uczestnictwo
w
badaniu
kompetencji
uczestników projektu, certyfikowanych szkoleniach
warsztatach (zadanie 1), zadaniach praktycznych w formie projektowej (zadanie 2) oraz wizytach
studyjnych u pracodawców i warsztatach case study prowadzonych przez pracodawców (zadanie 3)
– w modułach, na które student/studentka złożył/a aplikacje i zastał/a zakwalifikowany/a przez
Komisję Rekrutacyjną.
&2.
Warunki podstawowe i oświadczenia stron.
1.
Celem projektu GOCREATIVE- INTERDYSCYPLINARNI SPECJALIŚCI BRANŻ
KREATYWNYCH jest ułatwienie 612 studentom PWSTE w Jarosławiu, wejścia na rynek
pracy poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców.
2.
Projekt jest realizowany w okresie od 2 stycznia 2017 roku do 1 października 2019 roku.
3.
Uczestnikiem może być student/studentka dwóch ostatnich semestrów studiów
stacjonarnych
i niestacjonarnych kierunku Informatyka, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Pedagogika
i Filologia PWSTE w Jarosławiu.
4.
Podstawową obowiązującą formą komunikowania się Stron w trakcie realizacji niniejszej
umowy jest poczta elektroniczna. Uczestnik zobowiązany jest regularnie odczytywać pocztę
elektroniczną a także niezwłocznie informować Uczelnię o każdorazowej zmianie swego adresu
e-mail. Strony podają następujące adresy e- mailowe do korespondencji:
a.
Uczelnia: magdalena.lezucha@pwste.edu.pl
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b. Uczestnik EMAIL: ……………………………………………
5.
Udział Uczestnika w Projekcie jest dobrowolny.
6. Uczelnia oświadcza, iż jest realizatorem Projektu, o którym mowa w &1. niniejszej umowy.
Uczelnia na realizację Projektu otrzymała dofinansowanie na warunkach szczegółowo
określonych w Umowie o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
7.
Uczelnia oświadcza, iż Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w Projekcie
GOCREATIVE- INTERDYSCYPLINARNI SPECJALIŚCI BRANŻ KREATYWNYCH
nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16 spełniając kryteria dostępu i przechodząc
obowiązujące w projekcie postępowanie rekrutacyjne.
8.
Uczestnik oświadcza, że wszelkie dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są
prawdziwe i aktualne.
9.
Uczestnik zobowiązuje się bezzwłocznie informować Uczelnię o wszelkich zmianach
danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.
10.
Prawa i obowiązki Uczestnika wynikają z powszechnie obowiązujących aktów
prawnych oraz z przepisów wewnętrznych Uczelni, jak również postanowień niniejszej
umowy
oraz
Regulaminu
uczestnictwa
w
Projekcie
„GOCREATIVEINTERDYSCYPLINARNI SPECJALIŚCI BRANŻ KREATYWNYCH”. Uczestnik
oświadcza,
iż
zapoznał
się
z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie „GOCREATIVE- INTERDYSCYPLINARNI
SPECJALIŚCI BRANŻ KREATYWNYCH” i spełnia warunki uczestnictwa w nim
określone oraz akceptuje wszystkie jego zapisy.
11.
Uczestnik jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, za
podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, na podstawie których
został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
12.
Integralną częścią Projektu są:
a.
Bilans kompetencji (początkowy i końcowy),
b.
Certyfikowane szkoleniach i warsztaty,
c.
Zadania praktyczne w formie projektowej,
d.
Wizyty studyjne u pracodawców,
e.
Monitoring losu absolwenta.
13. Projekt realizowany będzie zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Uczelnię.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
14. Uczestnik wyraża nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na nieodpłatne prawo
Uczelni do rozpowszechniania jego wizerunku jako Uczestnika. Nastąpi to w formie
wielokrotnego wykorzystania zdjęć z jego wizerunkiem jako Uczestnika, w szczególności
poprzez publikację na stronach internetowych uczelni. Zgoda jest ważna także w razie
rozwiązania niniejszej umowy.

1.

&3.
Obowiązki uczestnika.
Uczestnik zobowiązany jest do:
a.
Uczestnictwa w przeprowadzonym na wstępie bilansie kompetencji
posiadanych przez Uczestnika,
b.
Uczestnictwa w szkoleniach certyfikowanych i/lub warsztatach, zadaniach
projektowym oraz wizytach studyjnych, na które złożył zgłoszenie i został
zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną (wymagany poziom obecności na
zajęciach 80%),
c.
Przystąpienia do egzaminów zewnętrznych [jeżeli dotyczy danego
warsztatu/kursu],
d.
Uczestnictwa w przeprowadzonym na zakończenie udziału w projekcie
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bilansie kompetencji posiadanych przez Uczestnika, pozwalającym określić stan
kompetencji po zakończeniu otrzymywania wsparcia w Projekcie.
2.
Uczestnik
zobowiązuje
się
niezwłocznie poinformować Uczelnię o niemożności uczestnictwa w którejś z zaplanowanych
form wsparcia z powodu choroby lub ważnej sytuacji losowej.
3.
Uczestnik zobowiązuje się do bieżącego informowania Uczelni o wszystkich
zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie.
4.
Uczestnik zobowiązuje się do bieżącego informowania Uczelni o zmianie swoich
danych osobowych.
5.
Uczestnik zobowiązuje się do przekazania Uczelni informacji na potrzeby monitoringu
losów absolwentów w okresie 12 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie.
6.
Uczestnik zobowiązuje się do przekazania Uczelni po zakończeniu udziału w projekcie
danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu
lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji.
7.
Uczestnik zobowiązuje się do udostępnienia Uczelni danych dotyczących statusu na
rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie.
8.
Dane i dokumenty wskazane w &3 pkt. 5-6 dotyczą w szczególności monitoringu
losów
absolwentów
oraz
oświadczeń
Uczestników
dotyczących
podjęcia
zatrudnienia/kontynuacji
kształcenia (w okresie 12 miesięcy od zakończenia kształcenia). Kontynuacja kształcenia
rozumiana jest jako realizacja kształcenia na studiach II lub III stopnia, a podjęcie
zatrudnienia rozumiane jest jako:
a.
zawarcie umowy pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej
½ etatu,
b.
umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy,
c.
samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające co
1 najmniej 3 miesiące
9.
Terminy i miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia przedstawiane są przez
Uczelnię.
&4.
Prawa Uczestnika
Uczestnik ma prawo do:
a.
Uzyskania nieodpłatnego wsparcia w procesie przeprowadzania
początkowego
i końcowego bilansu kompetencji.
b.
Nieodpłatnego udziału w formach wsparcia wymienionych w &2, pkt. 12
niniejszej umowy.
c.
Otrzymania zaświadczeń oraz certyfikatów poświadczających ukończenie form
wsparcia przewidzianych w projekcie.
d.
Wglądu i aktualizacji swoich danych.
e.
Otrzymania nieodpłatnie materiałów dydaktycznych dotyczących form
wsparcia.
2.
Uczestnik ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę wyłącznie z ważnych powodów
losowych (tzw. siła wyższa) uniemożliwiających mu dalszy udział w Projekcie.
&5
Zobowiązania i prawa Uczelni.
1.
Uczelnia zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi możliwość uczestnictwa w formach
wsparcia określonych w & 2 pkt. 12 niniejszej umowy.
2.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsca realizacji form
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wsparcia.
3.
Uczelnia zobowiązuje się dostarczyć w ramach form wsparcia materiały dydaktyczne.
4.
Uczelnia zobowiązuje się wydać Uczestnikowi zaświadczenia oraz certyfikaty
ukończenia poszczególnych form wsparcia pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika
zobowiązań opisanych w & 3 niniejszej umowy oraz zdania egzaminów zewnętrznych [jeżeli
dany kurs tego wymaga].
5.
Uczelnia ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku:
a.
niedopełnienia przez Uczestnika warunków niniejszej umowy,
b.
niewywiązania się przez Uczestnika ze zobowiązań określonych w &3 pkt. 17 niniejszej umowy,
c.
wstrzymania dofinansowania projektu, o którym mowa w & 2 pkt. 6.
&6
Okres obowiązywania umowy
1.
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia
wypełnienia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z &3 pkt. 1.
2.
Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy przed upływem określonego w &2
pkt. 2 terminu, w sytuacji opisanej w &4 ust. 2 oraz w &5 ust. 5 niniejszego paragrafu.
3.
Uczelnia zastrzega sobie prawo rezygnacji z kontynuacji realizacji Projektu w
przypadku niedającej usunąć się przeszkody w realizacji Umowy o dofinansowanie
projektu stanowiącej podstawę jego finansowania.

&7
Postanowienia końcowe
1.
Strony oświadczają, że zapoznały się z postanowieniami niniejszej umowy i nie
wnoszą do niej zastrzeżeń.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3.
Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową Strony
poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Uczelni.
4.
Zmiana niniejszej umowy oraz jej rozwiązanie nastąpić może wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
5.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Uczestnika
oraz jeden dla Uczelni.
6.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

………………………………………….…
UCZESTNIK

...………………………………………….……
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU STERUJĄCEGO
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