Regulamin Uczestnictwa w Projekcie
pt. „Języki specjalistyczne i tłumaczenia branżowe dla obszarów DIS”

§1
Słownik pojęć
Projekt – projekt pn.: „Języki specjalistyczne i tłumaczenia branżowe dla obszarów DIS”
o numerze” POWR.03.01.000-00-N114/16 realizowany przez Wyższą Szkołę Filologiczną
we Wrocławiu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.
Uczestnik Projektu – student/studentka z naboru roku akademickiego 2017/2018 na
kierunku filologia (angielska, germańska i hiszpańska) studiów II stopnia w formie
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - nowa specjalizacja: Języki i tłumaczenia
specjalistyczne, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.
Beneficjent – Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu będąca realizatorem projektu
pn.: „Języki specjalistyczne i tłumaczenia branżowe dla obszarów DIS”.
Biuro Projektu – w skrócie BP, pomieszczenie zlokalizowane w budynku Wyższej
Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, w skrócie WSF, pok. 112, mieszczącym się przy
ul. Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław, w którym organizowane są prace i czynności
administracyjne związane z realizacją Projektu.
Biuro Rekrutacji – w skrócie BR, pok. 102, pomieszczenie zlokalizowane w budynku
Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, w którym organizowane są prace i czynności
rekrutacyjne dla kandydatów na studia.
Języki i tłumaczenia specjalistyczne – nowa specjalizacja na studiach II stopnia
kierunku filologia, formy stacjonarnej i niestacjonarnej, prowadzonego w Wyższej Szkole
Filologicznej we Wrocławia. Specjalizacja realizowana jest na specjalnościach: filologia
angielska, filologia germańska, filologia hiszpańska.
DIS
–
Dolnośląskie
Inteligentne
Specjalizacje
branże:
1.
chemiczna
i farmaceutyczna, 2. mobilność przestrzenna, 3. żywność wysokiej jakości, 4. surowce
naturalne i wtórne, 5. produkcja maszyn i urządzeń i obróbka materiałów, 6. ICT.
RSI – Regionalna Strategia Innowacji
JS – skrót od Języki specjalistyczne
TS – skrót od Tłumaczenia specjalistyczne
UE – Unia Europejska
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§2
Informacje ogólne o Projekcie
1. Projekt „Języki specjalistyczne i tłumaczenia branżowe dla obszarów DIS”, numer
POWR.03.01.00-00-N114/16 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Okres realizacji Projektu: od 01.04.2017 r. do 30.09.2019 r.
3. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych u min. 78
studentów kierunku filologia (angielska, germańska, hiszpańska) II stopnia
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na nowej specjalizacji: „Języki
i tłumaczenia specjalistyczne” dzięki dostosowaniu programów kształcenia do
potrzeb gospodarki, społeczeństwa i regionalnego rynku pracy zgodnie z RSI woj.
dolnośląskiego.
4. Projekt zakłada uczestnictwo w nim łącznie 120 studentów WSF, z trzech
specjalności studiów II stopnia.
§3
Zmodyfikowane programy (przedmioty) kształcenia i ich realizacja
1. Projekt zakłada modyfikację trzech programów kształcenia na kierunku filologia,
specjalnościach: filologia angielska, germańska, hiszpańska.
2. Projekt zakłada współpracę z sześcioma pracodawcami reprezentującymi branże
DIS w woj. dolnośląskim, w celu wspólnego opracowania trzech ramowych
programów kształcenia.
3. Ramowe programy kształcenia zawierają dwa moduły, tj. języki specjalistyczne
i tłumaczenia branżowe.
4. Nowe, zmodyfikowane programy kształcenia są podstawą do realizacji 10
przedmiotów na specjalizacji: Języki i tłumaczenia specjalistyczne:
a) Języki specjalistyczne:
1.
2.
3.
4.
5.

JS
JS
JS
JS
JS

technika i technologia
ICT
ekologia i ochrona środowiska
logistyka i transport
medycyna i farmacja

b) Tłumaczenia branżowe:
6. TS
7. TS
8. TS
9. TS
10. TS

technika i technologia
medycyna i farmacja
narzędzia komputerowe w tłumaczeniu
branżowe tłumaczenia ustne i konferencyjne
branżowe tłumaczenia uwierzytelnione i poświadczone

5. Uczestnik projektu w toku studiów (4 semestry) jest zobowiązany do uczestnictwa
i uzyskania zaliczenia 7 z 10 ww. przedmiotów, z których każdy trwać będzie dwa
semestry. Wybór przedmiotów będzie wykonywany przez Uczestnika Projektu
poprzez system zapisów dostępny na platformie e-dziekanat.
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6. Uczestnik projektu otrzymuje za 7 przedmiotów realizowanych w ramach Projektu
łącznie 42 punkty ECTS, w ciągu 2 lat studiów, po 3 za każdy semestr danego
przedmiotu (7 przedmiotów x 2 semestry x 3 punkty ECTS).
§4
Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie
1. W Projekcie może wziąć udział kandydat/ka na studia II stopnia studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych z naboru roku akademickiego 2017/2018 na
kierunek filologia, specjalność: filologia angielska, filologia germańska, filologia
hiszpańska, specjalizacja: języki i tłumaczenia specjalistyczne, który/a spełni
poniższe kryteria:
a) przystąpi do procesu rekrutacji,
b) rozwiąże test kwalifikacyjny (językowy), odpowiedni dla wybranej w formularzu
rekrutacyjnym przez siebie filologii,
c) uzyska w teście kwalifikacyjnym minimum poprawnych odpowiedzi, ustalonych dla
poszczególnych specjalności,
d) dostarczy do Biura Rekrutacji wymagane dokumenty rekrutacyjne,
e) spełni powyższe warunki z punktów a-d, podpisze umowę o świadczenie usług
edukacyjnych oraz oświadczenie uczestnika projektu stanowiącego aneks do
umowy,
2. Rekrutacja będzie prowadzona w Wyższej Szkole Filologicznej.
3. Akcja informacyjno-promocyjna będzie obejmować przekaz informacji za
pośrednictwem strony internetowej uczelni, plakatów, mediów społecznościowych
uczelni, mailingu. Beneficjent zapewnia także udzielanie informacji nt. rekrutacji
w Biurze Rekrutacji i realizacji projektu w Biurze Projektu lub za pośrednictwem
e-mail: npk@wsf.edu.pl
4. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami równości szans kobiet
i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
5. Beneficjent nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym
studentom. Projekt zawiera limit 120 miejsc.
6. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona równolegle z okresem rekrutacji
wyznaczonym przez uczelnię, o ile limit miejsc przewidziany Projektem nie
zostanie wyczerpany wcześniej.
7. Uczestnikowi Projektu przysługuje zniżka w wysokości 2 507,00 zł, rozłożona na
4 semestry (2 lata). Rozłożenie kwoty zniżki zależne jest od przyjętego przez
studenta/kę WSF planu opłat za studia i zdefiniowanego w umowie,
w konfiguracji następującej (przy zaokrągleniu do kwoty 2 500 zł):
Studia II stopnia (magisterskie) – STACJONARNE, NIESTACJONARNE
Kierunek
Filologia –
wszystkie
specjalności

12 RAT

10 RAT

2 RATY

1 RATA

Rok nauki

450 zł
346zł

520 zł
395 zł

2500 zł
1875 zł

4900 zł
3650 zł

I rok

520 zł
395 zł

2500 zł
1875 zł

4900 zł
3650 zł

II rok

8. W przypadku przerwania przez studenta/kę uczestnictwa w Projekcie,
rozumianego jako: skreślenie z listy studentów, skierowanie na powtarzanie
semestru, urlop zdrowotny, urlop dziekański, rezygnacja ze studiów, rezygnacja
ze specjalizacji „języki i tłumaczenia specjalistyczne”, wypisanie się z przedmiotów
realizowanych w ramach projektu), student/ka traci uzyskaną zniżkę z tytułu
uczestnictwa w projekcie.
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9. W przypadku przerwania uczestnictwa w projekcie oraz kontynuowania nauki
w WSF, student/studentka płaci czesne zgodnie z Regulaminem opłat za studia
w WSF, obowiązującym w danym roku akademickim.
10. Nie ma możliwości rozpoczynania uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania,
tj. po rozpoczęciu roku akademickiego 2017/18, nawet jeśli w wyniku rezygnacji
w danym momencie liczba uczestników będzie mniejsza niż 120 osób.
11. Kandydat/ka na studia nie może ubiegać o uczestnictwo w Projekcie
równolegle na dwóch lub więcej specjalnościach (filologiach), objętych
możliwością studiowania na dofinansowanej z UE specjalizacji tj. Języki
i tłumaczenia specjalistyczne.
§5
Uprawnienia i obowiązki Beneficjenta:
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do:
a) kontroli realizacji w formie hospitacji w miejscu odbywania zajęć,
b) rozwiązania Umowy świadczenia usług edukacyjnych w przypadku niedotrzymania
przez uczestnika warunków uczestnictwa w projekcie,
c) egzekwowania Regulaminu studiów i Statutu WSF.
2. Realizator Projektu ma obowiązek:
a) zorganizowania rekrutacji uczestników do Projektu, dokonania wyboru
kandydatów,
b) przygotowania wraz z przedstawicielami branż DIS, wysokiej jakości ramowych
programów kształcenia zgodnego z efektami kształcenia na kierunku objętym
Projektem,
c) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń, urządzeń i materiałów do realizacji
Projektu,
d) realizacji Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem,
e) właściwego
oznaczenia
miejsca
odbywania
zajęć
informującego
o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) przetwarzania danych osobowych na podst. art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER),
g) realizowania zadań zgodnie z zakresem obowiązków.
§6
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu:
1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do otrzymania zniżki w opłacie czesnego za
studia w wysokości 2507,00 zł , zgodnie z § 4, pkt. 7.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do złożenia kompletu wymaganych
dokumentów rekrutacyjnych.
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b) potwierdzania uczestnictwa na liście obecności,
c) bieżącego informowania o zmianie swojego statusu,
d) zgłaszania Koordynatorowi Projektu uwag, wniosków i postulatów dotyczących
realizacji Projektu,
e) zaliczenia przedmiotów realizowanych w ramach projektu w sposób i terminie
wskazanym przez wykładowców,
4. Uczestnik/uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do przestrzegania zasad
niniejszego Regulaminu oraz aktualnie obowiązującego w WSF Regulaminu
studiów.
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§7
Zasady monitoringu uczestnictwa w Projekcie:
1. Działania realizowane w projekcie podlegają monitoringowi.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz
ewentualnych ankiet opiniujących zajęcia prowadzone w ramach Projektu.
3. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisując
oświadczenie będące częścią Formularza rekrutacyjnego.
4. Dane osobowe, o których mowa w § 5 pkt 2. f) przetwarzane będą w celu
prawidłowej i efektywnej realizacji Projektu oraz monitoringu i kontroli.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem 01.04.2017 r.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania
Projektu.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie,
decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Koordynator Projektu.
4. Regulamin Projektu jest dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu.
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