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Regulamin rekrutacji uczestników 

 

do projektu „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego 

stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja 

(EiT) oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie” 
 

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00  

 

 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Podstawy Programu 

 

1. Projekt pt. „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w 

Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie” realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; 

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00. 

2. Projekt pt. „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w 

Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie” realizowany jest przez Państwową Wyższą 

Szkołę Zawodową w Tarnowie. 

3. Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację projektu są: Instytut Politechniczny – Zakład 

Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki w PWSZ w Tarnowie.  

4. Studia dualne prowadzone są metodą kształcenia przemiennego, równolegle w formie zajęć 

dydaktycznych realizowanych w Uczelni i staży (zajęć praktycznych) odbywanych  u 

pracodawców; 

5. Program Studiów Dualnych realizuje kompleksowe działania zmierzające do lepszego 

dostosowania kompetencji absolwentów do wymagań związanych z pracą wykonywaną w 

określonych zawodach, zdobycie pożądanych praktycznych kompetencji i umiejętności 

zawodowych związanych z bezpośrednio wykonywanym zawodem, poprzez wdrożenie wysokiej 

jakości programu stażowego. Studia dualne wychodzą naprzeciw  narastającym oczekiwaniom ze 

strony pracodawców wobec kompetencji przyszłych pracowników, pozwalających na szybką ich 

adaptację do nowych wyzwań i zadań zawodowych w zakresie praktycznych umiejętności 

związanych z bezpośrednio wykonywanym zawodem, kreatywności, innowacyjności, czy 

gotowości na nowe wyzwania, a także kompetencji społecznych, takich jak: komunikatywność, 

umiejętność pracy w zespole czy umiejętność autoprezentacji.  
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§ 2 

Definicje i pojęcia ogólne 

 

Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Komisja Rekrutacyjna -  powołuje Rektor PWSZ w Tarnowie. W skład Komisji wchodzą: 

kierownik projektu, uczelniany opiekun staży realizowanych w ramach projektu, 

przedstawiciel studentów, przedstawiciele Przedsiębiorstw/Zakładów w których studenci 

studiów dualnych będą odbywać staże.  Przewodniczącym Komisji jest kierownik projektu. 

2. Uczelniany opiekun staży – opiekun z ramienia Uczelni, biorący udział w Projekcie – osoba 

wyznaczona przez Realizatora projektu do sprawowania bezpośredniej opieki nad Studentem 

studiów dualnych - Stażystą i czuwająca nad przebiegiem staży realizowanych w ramach 

projektu; 

3. Opiekun staży z ramienia pracodawcy – osoba wyznaczona przez Przyjmującego na staże do 

sprawowania bezpośredniej opieki na Studentem studiów dualnych - Stażystą w miejscu 

odbywania stażu oraz czuwająca nad przebiegiem staży realizowanych w ramach projektu;  

4. Porozumienie – dokument zawarty pomiędzy Realizatorem projektu a Pracodawcą, 

dotyczący wspólnej realizacji Programu Staży na Studiach Dualnych (SSD), określający 

szczegółowe zasady odbywania staży w ramach Programu SSD oraz prawa i obowiązki stron; 

5. Semestralne zadania stażowe –  obszary zadań merytorycznych realizowanych podczas 

odbywania stażu w kolejnych semestrach; 3, 4, 5, 6, 7 studiów dualnych, umożliwiające 

studentom  zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń oraz praktyczne wykorzystanie 

wiedzy zdobywanej podczas studiów. Kwalifikacje zdobyte lub rozwinięte przez studenta 

podczas odbywania stażu weryfikowane są  w każdym semestrze wykazem efektów uczenia 

się (dotyczących umiejętności i kompetencji) oraz liczby punktów ECTS zdobywanych w 

danym semestrze. Semestralne zadanie stażowe agreguje od kilku do kilkunastu efektów 

uczenia się; 

6. Staże realizowane w ramach projektu u pracodawców odbywać się będą zgodnie 

z identycznym harmonogramem na każdym kierunku, w wymiarze po 6 tygodni 

w semestrach: 3, 4, 5, 6 i 7. Łączny wymiar stażu dla studenta wynosi 30 tygodni (z pięcioma 

8-godzinnymi dniami roboczymi w tygodniu), tj. łącznie w wymiarze 1200 godzin. 

7. Dzienny wymiar czasu trwania stażu wynosi 8 godz. zegarowych, a dla osób 

niepełnosprawnych (zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności) maksymalnie 7 godz. zegarowych.  

8. Przyjmujący na staże – małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa/zakłady przyjmujące 

studentów studiów dualnych na staże i zapewniające realizację semestralnych zadań 

stażowych. 

9. Programy staży – dokument określający semestralne zadania stażowe realizowane w 

kolejnych semestrach; 3, 4, 5, 6, 7 studiów dualnych, opracowany oddzielnie dla kierunków 

studiów: Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika; 

10. Realizator projektu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie; 

11. Student-Kandydat – student ubiegający się o przyjęcie na studia dualne; 
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12. Student studiów dualnych – student, który w procesie rekrutacji został zakwalifikowany na 

studia dualne na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja lub Mechatronika; 

13. Student-Stażysta – student studiów dualnych odbywający staże u Przyjmującego na staże w 

ramach programu SSD; 

14. Stypendium za staż – stypendium wypłacane Studentowi studiów dualnych na warunkach 

określonych w Umowie na realizację Programu SSD; 

15. Umowa na realizację Programu SSD – dokument zawarty pomiędzy Realizatorem projektu a 

Studentem studiów dualnych, określający szczegółowe zasady odbywania staży w kolejnych 

semestrach; 3, 4, 5, 6, 7 studiów dualnych,  w ramach Programu SSD, prawa i obowiązki 

stron, miejsce odbywania staży i wysokość stypendium za realizację Programu SSD.. 

 

§ 3 

Cele projektu „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o 

profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w 

Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie” 

 

1. Głównym celem realizowanego projektu jest lepsze dostosowanie kompetencji absolwentów do 

wymagań związanych z pracą wykonywaną w określonych zawodach, zdobycie pożądanych 

praktycznych kompetencji i umiejętności zawodowych związanych z bezpośrednio 

wykonywanym zawodem, poprzez wdrożenie wysokiej jakości programu stażowego. Studia 

dualne wychodzą naprzeciw  narastającym oczekiwaniom ze strony pracodawców wobec 

kompetencji przyszłych pracowników, pozwalających na szybką ich adaptację do nowych 

wyzwań i zadań zawodowych w zakresie praktycznych umiejętności związanych z bezpośrednio 

wykonywanym zawodem, kreatywności, innowacyjności, czy gotowości na nowe wyzwania, a 

także kompetencji społecznych, takich jak: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole czy 

umiejętność autoprezentacji.  

2. Studia dualne, poprzez wdrożenie wysokiej jakości programu stażowego we współpracy 

z pracodawcami, pozwalają osiągnąć między innymi następujące cele: 

 przygotowanie studentów do pracy zawodowej poprzez osiągnięcie efektów uczenia się 

z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych w wyniku wykonywania konkretnych 

zadań w rzeczywistym środowisku pracy, 

 praktyczne poznanie nowoczesnych procesów technologicznych oraz wsparcia 

komputerowego tych procesów, 

 poznanie cyklu życia systemów stosowanych w przedsiębiorstwie, 

 opanowanie obsługi urządzeń stosowanych w procesie produkcji, 

 poznanie przepisów prawa w realiach przedsiębiorstwa, 

 umiejętności pracy zespołowej, w szczególności w zespołach projektowych, rozwiązujących 

problemy techniczno-organizacyjne przedsiębiorstwa,  

 weryfikację nabytej w uczelni wiedzy teoretycznej w warunkach pracy na konkretnych 

stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie,  

 poznanie istoty i metodologii badań przemysłowych prowadzonych w przedsiębiorstwie, 
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 wykształcenie umiejętności myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego,  

 włączenie się do prac rozwojowych przedsiębiorstwa poprzez podjęcie się rozwiązania 

zidentyfikowanego problemu przedsiębiorstwa w ramach aplikacyjnej pracy dyplomowej, 

realizowanej z udziałem zasobów kadrowych i infrastrukturalnych przedsiębiorstwa i uczelni.  

§ 4 

Finansowanie  

 

Program PZ w ramach projektu finansowany jest:  

  

 ze środków europejskich:     84,28 %, 

 ze środków dotacji celowej: 12,72 %. 

 ze środków publicznych:        3%  

 

§ 5 

Czas trwania  

 

1. Okres realizacji projektu: od  2018-09-01 do  2022-07-30. 

 

 

II. ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

 

§ 6 

Rekrutacja na studia dualne 

1. Rekrutacja na studia dualne na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (8 osób) oraz 

Mechatronika (8 osób) zostanie przeprowadza na drugim semestrze studiów, z pośród studentów 

pierwszego roku studiów standardowych, rozpoczynających studia na tych kierunkach w roku 

akademickim 2018/2019.   

2. Decyzję w sprawie zakwalifikowania na studia dualne podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 

3. Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor PWSZ w Tarnowie lub upoważniony przez Rektora - 

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki. W skład Komisji wchodzą: kierownik projektu, zastępca 

kierownika Zakładu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki, uczelniany opiekun staży na 

studiach dualnych (koordynator projektu), przedstawiciel studentów na kierunku Elektronika i 

Telekomunikacja (Starosta 1. roku studiów na tym kierunku), przedstawiciel studentów na 

kierunku Mechatronika (Starosta 1. roku studiów na tym kierunku), przedstawiciele 

Przedsiębiorstw/Zakładów w których studenci studiów dualnych będą odbywać staże.  

Przewodniczącym Komisji jest kierownik projektu. 

 

 

§ 7 

1. Procedura postępowania konkursowego 

1. Zakwalifikowanie  na studia dualne  jest wynikiem postępowania konkursowego. 

2. Informacja o rozpoczęciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu. 

Umieszczenie informacji jest jednoznaczne z datą uruchomienia konkursu. 
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3. Student ubiegający się o zakwalifikowanie na studia dualne zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego wniosku o zakwalifikowanie na studia dualne, stanowiącego Załącznik A do 

niniejszego Regulaminu, w Sekretariacie Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie, 

w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych od daty uruchomienia konkursu. 

4. We wniosku o przyjęcie na studia dualne  należy zawrzeć następujące informacje: 

 dane osobowe oraz kontaktowe osoby zainteresowanej studiami dualnymi; 

 średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów z 1 semestru; 

 określenie swoich preferencji odbycia stażu  w jednym z Przedsiębiorstw/Zakładów, które na 

etapie składania Wniosku o dofinansowanie Projektu, zadeklarowało podjęcie współpracy 

z PWSZ w Tarnowie w projekcie współfinansowanym w ramach funduszy unijnych i 

przyjęcie studentów PWSZ w Tarnowie na staże realizowane w ramach projektu, lub innym 

Przedsiębiorstwie/Zakładzie, które zostanie wyłonione w procesie naboru 

Podmiotów/Pracodawców PRZYJMUJĄCYCH na staże studentów studiów dualnych na  

kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika.   

5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium obejmujące wyniki z egzaminów i 

zaliczeń osiągniętych w pierwszym  semestrze studiów oraz motywacje i predyspozycje 

kandydatów do podjęcia tej formy studiowania, ocenione po przeprowadzeniu rozmów 

kwalifikacyjnych z kandydatami na studia dualne.  

6. Zasady oceny wniosku: 

6.1 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 18 i jest ona sumą ocen za 

średnią arytmetyczną z egzaminów i zaliczeń, osiągniętą w pierwszym  semestrze studiów,  

oraz sumę przyznanych punktów za ocenę motywacji i predyspozycji kandydatów  do 

studiów dualnych, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na studia 

dualne.  

6.2 Maksymalna ocena za średnią ocen wynosi 10 pkt, wg skali poniżej: 

 

Średnia ocen: Maks. 10 pkt. 

od 4,75 do 5,00 10 pkt 

od 4,25 do 4,74 8 pkt 

od 3,75 do 4,24 6 pkt 

od 3,25 do 3,74 4 pkt 

od 3,00 do 3,24 3 pkt 

 

6.3 Maksymalna liczba przyznanych punktów za ocenę motywacji i predyspozycji kandydatów  

do studiów dualnych, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, wynosi 8 pkt. Każdy 

członek Komisji Rekrutacyjnej: {kierownik projektu, zastępca kierownika Zakładu 

Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki, uczelniany opiekun staży na studiach dualnych 

(koordynator projektu), przedstawiciel studentów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja 

(Starosta 1. roku studiów na tym kierunku), przedstawiciel studentów na kierunku 

Mechatronika (Starosta 1. roku studiów na tym kierunku),, przedstawiciele 

Przedsiębiorstw/Zakładów, wyłonionych w procesie naboru Podmiotów/Pracodawców 

PRZYJMUJĄCYCH na staże studentów studiów dualnych} może przyznać 1 pkt.  
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6.4 Przy rekrutacji będą brane pod uwagę również kryteria związane z realizacją polityki 

horyzontalnej EFS tj. preferowanie: 

 kobiet, 

 osób niepełnosprawnych. 

7. Komisja Rekrutacyjna sprawdza prawidłowość złożonych wniosków, ocenia je wg kryterium 

j.w., a następnie ustala listy rankingowe wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej 

liczby uzyskanych punktów, osobno dla każdego kierunku studiów dualnych: Elektronika i 

Telekomunikacja oraz Mechatronika. Z każdej listy rankingowej na studia dualne zostaje 

zakwalifikowanych 8 studentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Równocześnie,  na 

podstawie wskazanych we wniosku o przyjęcie na studia dualne  preferencji dotyczących miejsca 

odbycia stażu oraz liczby uzyskanych punktów, zostaną ustalone listy studentów odbywających 

staże w poszczególnych zakładach. 

8. Komisja Rekrutacyjna przedstawia listy w ciągu 21 dni kalendarzowych od terminu 

zakończenia składania wniosków. Listy podpisuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego 

Członek Komisji.  

9. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Rektora lub upoważnionego przez Rektora - 

Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki, składane w terminie 5 dni kalendarzowych od 

ogłoszenia listy studentów zakwalifikowanych na studia dualne.  

10. Decyzja Rektora lub upoważnionego przez Rektora - Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki 

wydana w wyniku odwołania jest ostateczna i zamyka procedurę naboru wniosków.   

11. Ze studentami  zakwalifikowanymi na studia dualne na kierunkach: Elektronika i 

Telekomunikacja (8 osób) oraz Mechatronika (8 osób) zostaną podpisane stosowne umowy na 

realizację Programu Staży na Studiach Dualnych (SSD). Stronami w umowie będą: Student- 

Stażysta  PWSZ w Tarnowie i reprezentant prawny Realizatora projektu.  

 

§ 8 

Prawa i obowiązki Realizatora projektu 

1. Realizator projektu odpowiedzialny jest za: 

a) opracowanie programów i realizację studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w 

Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie; 

b) przeprowadzenie procesu rekrutacji;  

c) nawiązanie współpracy z pracodawcami; 

d) dokonanie formalności związanych z organizacją Programu SSD, podpisaniem Umów ze 

Studentami-Stażystami, opiekunami oraz Porozumień z pracodawcami w zakresie odbywania 

staży; 

e) wypłacanie Studentom-Stażystom stypendiów za udział w Programie SSD w kwocie i na 

warunkach określonych w Umowie; 

f) monitoring przebiegu Programu SSD w oparciu o wytyczne projektowe; 

g) kontrolę finansową realizacji projektu, w szczególności sprawowanie nadzoru nad 

przepływem środków finansowych, prowadzenie pełnej dokumentacji finansowej Programu 

SSD; 
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h) kontrolę merytoryczną przebiegu Programu SSD. 

2. Realizator projektu nie ponosi kosztów wymaganych badań lekarskich. Koszty powyższe 

zobowiązany jest pokryć Student-Stażysta lub Przyjmujący na staże, jeżeli wyrazi na to zgodę. 

3. Realizator projektu nie ponosi kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i 

innych okoliczności specyficznych dla danego kierunku studiów oraz miejsca odbywania stażu. 

Koszty powyższe zobowiązany jest pokryć Student-Stażysta. 

 

§ 9 

Prawa i obowiązki Studenta-Stażysty 

 

1. Student-Stażysta może zawrzeć jedną Umowę na realizację Programu SSD. w ramach Programu 

SSD; 

2. Student-Stażysta zobowiązany jest do: 

 zapoznania się z programem staży SSD dla swojego kierunku studiów, który określa 

szczegółowy zakres obowiązków; 

 przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy; 

 sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych Programem SSD oraz stosowania się 

do poleceń Opiekunów staży lub osób przez nich wskazanych; 

 przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie 

pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 

 uzupełniania dodatkowych dokumentów mających wpływ na właściwą realizację Programu 

SSD. 

3. Student-Stażysta uprawniony jest do: 

 systematycznych konsultacji i pomocy ze strony Opiekunów staży oraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Realizatora projektu; 

 uzyskania stypendium za udział w Programie SSD, pod warunkiem wypełnienia wszystkich 

punktów objętych Umową; 

4. Pozbawienie możliwości kontynuowania Programu SSD może nastąpić w przypadku: 

 nieusprawiedliwionej nieobecności; 

 usprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 10 dni roboczych  za cały okres 

realizacji programu SSD. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność co najwyżej dwóch 

dni roboczych w każdym semestrze, w czasie 6 - tygodniowego stażu na: 3, 4, 5, 6 i 7 

semestrze studiów (łącznie 10 dni roboczych). Stażysta zobowiązany jest zgłosić 

niezwłocznie zakładowemu opiekunowi  staży, każdą usprawiedliwioną (zwolnienie 

lekarskie) nieobecność na stażu;  

 W przypadku nieobecności trwającej do 10 dni roboczych  za cały okres realizacji programu 

SSD, Student-Stażysta zobowiązany jest do nadrobienia zaległości w realizacji Programu 

SSD. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 10 dni, Student-
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Stażysta zobowiązany jest do konsultacji z Realizatorem projektu i ustalenia odrębnych zasad 

mających na celu ukończenie Programu SSD; 

 stawienia się w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków 

psychotropowych; 

 rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych określonych w regulaminie 

pracy; 

 innych okoliczności wskazanych w Umowie o realizację Programu SSD;. 

5. W razie pozbawienia możliwości kontynuowania Programu SSD z winy Studenta- Stażysty, 

Umowa o realizację Programu SDD ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. 

Realizator projektu zaprzestaje wypłaty stypendium, a Student-Stażysta zobowiązany jest 

wypłacić Realizatorowi odszkodowanie w wysokości utraconego przez Realizatora 

dofinansowania. 

 

§ 10 

Prawa i obowiązki Przyjmującego na staż 

 

1. Pracodawca zainteresowany udziałem w projekcie składa ofertę Realizatorowi na zasadach i 

w zgodzie z Prawem Zamówień Publicznych; Pracodawcy wyłonieni do współpracy w 

Programie SSD podpisują Porozumienia o współpracy z Realizatorem w zakresie odbywania 

staży w ramach Programu SDD. 

2. Pracodawca biorący udział w Programie SDD zapewnia Studentom-Stażystom odpowiednie 

warunki do realizacji staży w kolejnych semestrach; 3, 4, 5, 6, 7 studiów dualnych. 

3. Przyjmujący na staże odpowiedzialny jest za:: 

 wskazanie Opiekuna z ramienia pracodawcy; 

 przygotowanie dla Studenta-Stażysty miejsca i stanowiska pracy; 

 zapoznanie Studenta-Stażysty z przepisami i zasadami obowiązującymi pracowników, w 

szczególności z regulaminem pracy, tajemnicą służbową, zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi; 

 niezwłoczne informowanie Realizatora projektu o wszystkich uchybieniach związanych z 

realizacją Programu SSD;  

 wydanie zaświadczenia ukończenia stażu, nie później niż 7 dni po zakończeniu każdego, 

6-tygodniowego stażu w kolejnych semestrach; 3, 4, 5, 6, 7 studiów dualnych. 

.                                             

 

§ 11 

Prawa i obowiązki Opiekunów staży 

 

1. Koordynacja realizacji programu SSD.. 

2. Monitorowanie i uzupełnienie dokumentów potwierdzających właściwą realizację Programu 

SSD. 
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3. Czuwanie nad realizacją Programu SSD oraz kontrola jakości staży realizowanych 

w kolejnych semestrach; 3, 4, 5, 6, 7 studiów dualnych. 

4. Szczegółowe obowiązki są określone w umowie zawartej pomiędzy Opiekunem a 

Realizatorem projektu. 

 

 

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12 

Każdy z uczestników zostanie poinformowany o spoczywających na nim obowiązkach w zakresie 

realizacji Programu SSD. 

 

§ 13 

Potwierdzeniem odbycia stażu w ramach Programu SSD będą zaświadczenia o ukończeniu 

6-tygodniowych staży, realizowanych w kolejnych semestrach; 3, 4, 5, 6, 7 studiów dualnych. 

 

§ 14 

Wszelkie materiały związane z Programem SSD, przekazane Realizatorowi projektu przez 

Kandydatów, dotyczące udziału w projekcie nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 15 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 16 

Regulamin Programu SSD udostępniony jest do wglądu w Instytucie Politechnicznym w Zakładzie 

Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 200 c), jak 

również na stronie internetowej  Instytutu Politechnicznego: 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/elektronika-i-telekomunikacja-studia-dualne/ 

w zakładce Regulamin staży na studiach dualnych   

lub 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/mechatronika-studia-dualne/  

w zakładce Regulamin staży na studiach dualnych   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/elektronika-i-telekomunikacja-studia-dualne/
https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/mechatronika-studia-dualne/
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Załącznik A: Wniosek o zakwalifikowanie na studia dualne 
 

Projekt nr POWR.03.01.00-00-DU08/18, pt. „Opracowanie programów  

i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na 

kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika w Instytucie 

Politechnicznym PWSZ w Tarnowie” 

1. Dane Studenta zainteresowanego zakwalifikowaniem na studia dualne: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………. 
 

Kierunek i rok studiów: ……………………………………………………………….. 
 

Telefon kontaktowy: ……………………………………….…………………………. 
 

E-mail: ………………………………………………….…………………………….. 
 

2. Dane dotyczące średniej z ocen uzyskanych w pierwszym semestrze  w roku akademickim 

2018/2019. 

W pierwszym semestrze w roku akademickim 2018/2019 uzyskałam/em średnią ocen: 

………………………………………………………………………………………… 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium obejmujące wyniki z egzaminów i 

zaliczeń osiągniętych w pierwszym  semestrze studiów 

3. Dane dotyczące Przyjmującego na staż.   

Określenie swoich preferencji odbycia stażu  w jednym z Przedsiębiorstw/Zakładów, które na 

etapie składania Wniosku o dofinansowanie Projektu, zadeklarowało podjęcie współpracy z 

PWSZ w Tarnowie w projekcie współfinansowanym w ramach funduszy unijnych i przyjęcie 

studentów PWSZ w Tarnowie na staże realizowane w ramach projektu, lub innym 

Przedsiębiorstwie/Zakładzie, które zostanie wyłonione w procesie naboru 

Podmiotów/Pracodawców PRZYJMUJĄCYCH na staże studentów studiów dualnych na  

kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika.  O ostatecznym wyborze 

Podmiotów/Pracodawców przyjmujących na staże zdecyduje Realizator na podstawie 

postępowania w oparciu o obowiązującą ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 
 

Jestem zainteresowana/y odbyciem stażu w …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we Wniosku o zakwalifikowanie na studia dualne 

dla potrzeb procesu rekrutacji do Projektu nr POWR.03.01.00-00-DU08/18 pt. „Opracowanie programów i realizacja 

studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz 

Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych, Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

 

             ………………………………………….. 

                  Data i podpis Studenta-Kandydata 

 


