
 

 

PROJEKT „KOMPETENCJE NA START! 

– kształtowanie kompetencji studentów kierunków Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG AGH” 

JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

PODDZIAŁANIE 4.1.1. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNII 

 

 

Regulamin szkolenia z zakresu oprogramowania Vorne XL 800 prowadzone w ramach 

projektu „KOMPETENCJE NA START! – kształtowanie kompetencji studentów kierunków 

Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG AGH” 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Szkolenie z zakresu oprogramowania Vorne XL 800, zwane dalej Szkoleniem, prowadzone w ramach 

projektu „KOMPETENCJE NA START! – kształtowanie kompetencji studentów kierunków Górnictwo 

i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG AGH”, skierowane jest do studentów II roku 

studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy zadeklarowali chęć  

udziału w projekcie.    

§ 2 

1. Liczba podstawowa studentów objętych Szkoleniem wynosi 30 osób (2 grupy po 15 osób).  

2. Szkolenie trwa 16 godzin zegarowych. W przypadkach uzasadnionych, za zgodą  Kierownika Projektu, 

dopuszczalne jest również  inne rozwiązanie.  

3. Realizacja szkoleń dla poszczególnych grup zależna będzie od terminów przekazaniu środków na 

realizację projektu ze strony Instytucji Pośredniczącej, wynikających z umowy o dofinansowanie projektu 

nr UDA-POKL.04.01.01-00-038/14-00, na rzecz Uczelni. 

 

Warunki uczestnictwa w Zajęciach 

§ 3 

1. Udział w zajęciach jest dobrowolny.  

2. Studenci mogący wziąć  udział  w Szkoleniu zostaną  wyłonieni na podstawie złożonych deklaracji 

uczestnictwa. Ze szkolenia mogą skorzystać w pierwszej kolejności studenci, którzy nie korzystali 

dotychczas z tej formy wsparcia w ramach zadania „Nabycie i wzrost kompetencji zawodowych 

i interpersonalnych studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – szkolenia i warsztaty” część 

„Szkolenia zawodowe”. 

3. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż miejsc, pierwszeństwo w szkoleniu mają osoby 

z najwyższą średnią ocen uzyskaną w I i II semestrze studiów II stopnia.  Średnia ocen za wyniki w nauce 

będzie określana zgodnie z systemem naliczania średniej obowiązującym na Wydziale Górnictwa 

i Geoinżynierii na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (wg. karty przebiegu studiów). 

4. Po wypełnieniu wolnych miejsc na liście podstawowej tworzona jest lista rezerwowa osób mogących 

wziąć udział w Szkoleniu.  

6. Wraz z podpisaniem deklaracji student zobowiązuje się  do uczestnictwa w Szkoleniu. Udział  

w Szkoleniu może być odnotowany w indeksie i karcie, jako zajęcia nadobowiązkowe.  
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7. W przypadku rezygnacji studenta z uczestnictwa w Szkoleniu możliwe jest zajęcie jego miejsca przez 

kolejną  osobę  z listy rezerwowej, wykazującą  chęć  udziału w Szkoleniu.  

§ 4 

1. Nadzór nad Szkoleniem sprawuje prowadzący zajęcia, zwany dalej Prowadzącym.   

 2. Szkolenie ma charakter półotwarty, tzn. w szkoleniu mogą  również  uczestniczyć  studenci 

niezakwalifikowani do grupy, w miarę możliwości technicznych, po uzyskaniu zgody Prowadzącego.  

§ 5 

1. Obecność na Szkoleniu studenci potwierdzają własnoręcznym podpisem.  

2. Studenci uczestniczący w szkoleniu otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………….. ……………………………………….. 
 Koordynator Zadania Kierownik Projektu 

 

 

  


