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Regulamin projektu  

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”,  
umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 

I  

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. W ramach niniejszego regulaminu uregulowane zostały ogólne warunki udziału w projekcie 
pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy 
szkół wyższych. Projekt  realizowany jest w okresie od 01.05.2019 r. do 30.04.2023 r., zgodnie 
z umową o dofinansowanie projektu numer: POWR.03.05.00-00-Z060/18. 

 

2. Ilekroć mowa jest o: 

1) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin projektu „Zintegrowany 
Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”, 

2) projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Zintegrowany Program Rozwoju 
Politechniki Lubelskiej – część druga”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18, 

3) organizatorze – należy przez to rozumieć Politechnikę Lubelską, z siedzibą w Lublinie 
ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, 

4) biurze projektu – należy przez to rozumieć Biuro projektu „Zintegrowany Program 
Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”, utworzone na potrzeby realizacji 
projektu w Politechnice Lubelskiej. Biuro projektu mieści się w Lublinie przy 
ul. Nadbystrzyckiej 36B, 20-618 Lublin, tel. 81 538 43 49; strona internetowa: 
zprpl.pollub.pl, 

5) dostosowanie programu studiów – należy przez to rozumieć dostosowanie programu 
studiów inżynierskich na kierunku Informatyka do światowych trendów i wymagań 
regionalnego rynku pracy oraz dostosowanie programu studiów na kierunku Marketing 
i Komunikacja Rynkowa (MIKR) do wymagań regionalnego rynku pracy, 

6) student – należy przez to rozumieć studenta I stopnia studiów stacjonarnych kierunku 
Informatyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki z naboru 2019/2020, obszar 
miasto/wieś oraz studenta I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Marketing 
i Komunikacja Rynkowa Wydziału Zarządzania z naboru 2019/20, obszar miasto/wieś, 
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7) pracodawcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo przyjmujące studenta na staż 
o profilu bezpośrednio lub pośrednio związanym z kierunkiem odbywanych studiów, 

8) stażu w przedsiębiorstwie – należy przez to rozumieć 120 godzinną odpłatną formę 
wsparcia dla studentów I i II stopnia kształcenia, której celem jest zdobycie 
doświadczenia i umiejętności praktycznych, 

9) stażyście – należy przez to rozumieć studenta Politechniki Lubelskiej studiów stacjonarnych I 
stopnia kierunków Finanse i Rachunkowość, Inżynieria Logistyki, Marketing i Komunikacja 
Rynkowa oraz Zarządzanie a także studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków 
Budownictwo oraz Architektura, z którym podpisano umowę stażową, 

10) odbiorcy/użytkownicy systemu zarządzania bezpieczeństwem – należy przez to 
rozumieć: władze uczelni, kadrę dydaktyczną, kadrę kierowniczą, pracowników 
administracyjnych, kandydatów na studia, studentów, doktorantów Politechniki 
Lubelskiej oraz otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni, którzy będą użytkownikami 
powstałego w ramach Projektu nowoczesnego systemu zarządzania bezpieczeństwem 
w PL, 

11) kadra Politechniki Lubelskiej (PL) – należy przez to rozumieć, pracowników Politechniki 
Lubelskiej: kadrę kierowniczą, kadrę administracyjną, kadrę dydaktyczną oraz 
samodzielnych pracowników, do których skierowane jest wsparcie w ramach 
podnoszenia kompetencji zarządczych i dydaktycznych, którzy przeszli proces 
rekrutacji, 

12) Stronie internetowej projektu – zprpl.pollub.pl. 

 

§ 2 

1. W projekcie przewidziano wsparcie w postaci: 

1) dostosowania programu studiów inżynierskich na kierunku Informatyka realizowanego 
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki do światowych trendów i wymagań 
regionalnego rynku pracy, 

2) dostosowania programu studiów na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa 
(MIKR) prowadzonego na Wydziale Zarządzania do wymagań regionalnego rynku 
pracy, 

3) 120-to godzinnych staży krajowych w przedsiębiorstwach dla studentów Wydziału 
Zarządzania Politechniki Lubelskiej studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia 
kierunków Marketing i Komunikacja Rynkowa – 14 osób, Inżynieria Logistyki – 12 osób, 
Finanse i Rachunkowość – 18 osób oraz Zarządzanie – 14 osób, naboru 2018/2019, 

4) 120-to godzinnych staży krajowych w przedsiębiorstwach dla studentów Wydziału 
Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej studiów stacjonarnych I stopnia 
kształcenia kierunków: Budownictwo – 36 osób oraz Architektura – 13 osób, naboru 
2017/2018, 
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5) 120-to godzinnych staży krajowych w przedsiębiorstwach dla studentów Wydziału 
Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej studiów stacjonarnych II stopnia 
kształcenia kierunków: Budownictwo – 24 osoby oraz Architektura – 12 osób, naboru 
2018/2019, 

6) podnoszenia kompetencji zarządczych, administracyjnych i dydaktycznych kadry 
Politechniki Lubelskiej (26 pracowników dydaktycznych, 39 pracowników 
administracyjnych, 3 pracowników kadry kierowniczej), 

7) stworzenia nowoczesnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w Politechnice 
Lubelskiej, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa przechowywania 
i przetwarzania danych oraz usprawnienie procesu zarządzania danymi (realizacja celu 
nastąpi dzięki modernizacji systemu do zarządzania finansami PL, wdrożeniu systemu 
bezpieczeństwa, modernizacji sieci szkieletowej Uczelni, zakupowi serwera plików 
w celu poprawy bezpieczeństwa przechowywania danych. 

 

II  

Zasady uczestnictwa w studiach stacjonarnych I stopnia i stażach krajowych 
w przedsiębiorstwach oraz wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej 

i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej 

 

§3 

1. Regulamin uczestnictwa w studiach stacjonarnych I stopnia w ramach projektu 
„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” umowa 
nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
stanowi Załącznik C do Regulaminu projektu. 

2. Regulamin odbywania przez studentów staży krajowych w przedsiębiorstwach w ramach 
projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”, umowa 
nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
stanowi Załącznik A do Regulaminu projektu. 

3. Regulamin udzielania wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej 
Politechniki Lubelskiej, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki 
Lubelskiej – część druga”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowi Załącznik B do  Regulaminu projektu. 

4. Osoba uczestnicząca w Projekcie, zobowiązana jest do zapoznania  się ze wszystkimi 
dokumentami projektowymi oraz śledzenia informacji, które na bieżąco zamieszczane są 
na stronie projektu. 
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III 

Postanowienia końcowe 

 
§ 4 

1) Politechnika Lubelska nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym 
studentom lub pracownikom. 

2) Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r. 

3) Ewentualne spory wynikłe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane 
na drodze polubownej a gdy nie przyniesie to rezultatu na drodze sądowej. Sądem 
właściwym będzie sąd w Lublinie. 

4) W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

5) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, 
warunków realizacji projektu, umowy o dofinansowanie lub dokumentów programowych. 

Koordynator projektu jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do dokonywania 
wiążącej interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu oraz dokonywania zmian w jego 
treści. 
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