Regulamin rekrutacji do Projektu
„ Technologia ma przyszłość. Staże dla absolwentów szkół
technicznych”
Erasmus+/POWER
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników oraz zasady
uczestnictwa w projekcie „Staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów
szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”
realizowany ze środków POWER na zasadach programu ERASMUS+ sektora
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Celem Projektu pt. „Technologia ma przyszłość, staże dla absolwentów szkół
technicznych” jest wzrost mobilności zawodowej jego uczestników, nabycie
nowych doświadczeń zawodowych oraz wykształcenie szeregu ważnych
w procesie edukacyjno – zawodowym cech i kompetencji.
§2
Warunki uczestnictwa w projekcie
Uczestnikiem Projektu może być absolwent (nie dłużej niż rok od
zakończenia nauki) szkoły ponadgimnazjalnej o profilu technicznym, który
spełnia warunki wymienione w § 4.
§3
Nabór uczestników
Nabór uczestników projektu zostanie przeprowadzony przez powołaną do
tego celu Komisję Rekrutacyjną. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji
należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać „Formularz
aplikacyjny” a następnie przekazać go do Komisji Rekrutacyjnej
w następujący sposób:
• przesłać pocztą elektroniczną wypełniony i zeskanowany formularz
(w formacie pdf), na adres: poczta@wszia.edu.pl
• dostarczyć do Biura Koordynatora Projektu
Formularz Aplikacyjny zamieszczony jest stronie internetowej Wyższej Szkoły
Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz dostępny w Biurze

Koordynatora Projektu. Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2015
roku. Każdy kandydat otrzyma na adres e-mail wskazany przez niego
w przekazanym formularzu rekrutacyjnym informację zwrotną o wynikach
naboru lub zostanie o tym powiadomiony telefonicznie.
§4
Kryteria uczestnictwa
Zakłada się, że uczestnikami projektu będzie grupa 40 osób, o technicznym
profilu wykształcenia, na poziomie szkoły zawodowej lub średniej zawodowej
z podregionu chełmsko-zamojskiego. Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby,
które w największym stopniu spełniają następujące kryteria:
- wykształcenie w zakresie zawodów technicznych, na poziomie zasadniczym,
średnim
- znajomość j. niemieckiego lub angielskiego zawodowego na poziomie
podstawowym i wyższym
- dobre wyniki w nauce z uwzględnieniem przedmiotów zawodowych
- chęć rozwoju zawodowego i odbycia stażu zawodowego
Na podstawie odbytych rozmów kwalifikacyjnych stworzona zostanie lista
podstawowa uczestników (40 osób) i lista rezerwowa (5 osób).
Osoby, którzy zostaną zakwalifikowani do Projektu (beneficjenci),
zobowiązani będą do:
- udziału w przygotowaniu językowym, pedagogiczno – kulturowym,
- gromadzenia informacji o swoich osiągnięciach w miejscach stażu
w dzienniczkach,
- przygotowania dokumentacji fotograficznej z odbytego stażu wraz
z opisem,
- uczestniczenia w spotkaniach upowszechniających Projekt,
- utrzymywania kontaktu ze Instytucją Wysyłającą w celu dzielenia się
korzyściami płynącymi ze stażu zagranicznego przy wchodzeniu na rynek
pracy,
- wszelkich działań na rzecz promocji projektu, wskazanych przez zespół
powołany do realizacji projektu,
- wypełniania raportu końcowego i ankiet ewaluacyjnych,
- wypełniania wszelkich obowiązków wynikających z udziału w projekcie.

Szczegółowe obowiązki zostaną ujęte
z uczestników.

w

umowie zawartej

z każdym

§5
Przedmiot projektu
Przedmiotem
Niemiec: w I
w III turze:
13 tygodni (w

projektu jest organizacja wyjazdu na staż zagraniczny do
turze: kwiecień-lipiec 2015r; II turze: lipiec-wrzesień 2015r.
wrzesień-listopad 2015r. Zagraniczny staż będzie trwał
tym pierwszy i ostatni dzień przeznaczony na podróż).
§6
Sposób organizacji wyjazdów zagranicznych

W projekcie weźmie udział 40 uczestników. Nad każdą grupą opiekę
sprawować będzie opiekun. Dany uczestnik tylko jeden raz może wziąć
udział w zagranicznym stażu. W ramach budżetu Projektu uczestnicy mają
zapewnione środki finansowe na odbycie praktyki zawodowej (podróż,
zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe).
§7
Postanowienia końcowe
Dodatkowe informacje w sprawie udziału w Projekcie można uzyskać
u Koordynatora Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Zarządzania
i Administracji w Zamościu. Szczegółowe informacje o Programie Erasmus+
znajdują
się
na
stronie
internetowej:
www.erasmusplus.org.pl
i www.wszia.edu.pl

