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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Humanistyka bez granic”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału
Filologicznego UŚ
nr projektu POWR.03.02.00-00-I052/16-00
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
I. Postanowienia ogóle
§1
1.

Niniejszy

„Humanistyka

regulamin
bez

określa

granic”.

warunki

rekrutacji

Interdyscyplinarne

i uczestniczenia

studia

w Projekcie

doktoranckie

Wydziału

Filologicznego UŚ, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia
doktoranckie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, w następujących, zgodnych z umową i aktualnym wnioskiem
o dofinansowanie Projektu formach wsparcia:
a) wykładach, ćwiczeniach i warsztatach kształcących uczestników interdyscyplinarnych
studiów doktoranckich w zakresie profili zawodowych;
b)

zajęciach

praktycznych:

laboratoriach,

warsztatach

kształtujących

umiejętności

praktycznozawodowe, techniczne i miękkie;
c) konferencjach, kwerendach krajowych i zagranicznych;
d) stypendiach naukowych;
e) szkołach letnich.
2. Okres realizacji Projektu: od 01.02.2018 roku do 31.01.2023 roku.
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3. Warunki realizacji projektu, budżet, jak również liczbę uczestników Projektu określa
umowa o dofinansowanie Projektu nr POWR.03.02.00-00-I052/16-00 z dnia 29.08.2017 roku
oraz aktualny wniosek o dofinansowanie Projektu.
4. Głównym celem jest poprawa jakości i zwiększenie efektywności kształcenia na studiach
doktoranckich

Wydziału

Filologicznego

Uniwersytetu

Śląskiego

oraz

podniesienie

kompetencji naukowo-badawczych 15 osób przez utworzenie „nakładki” umożliwiającej
realizację czteroletnich interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Humanistyka bez
granic” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
5. Uczestnikami Projektu mogą zostać wyłącznie absolwenci uczelni (osoby z wyższym
wykształceniem, z tytułem magistra lub posiadający Diamentowy Grant) – 15 osób –
wydziałów

humanistycznych

(głównie

filologia

i kulturoznawstwo),

społecznych

(psychologia, filozofia, socjologia, medioznawstwo), wydziałów artystycznych i wydziałów
reprezentujących

nauki

o życiu

(biologia,

medycyna);

w tym

absolwenci

studiów

międzywydziałowych, łączący w swoich dotychczasowych badaniach wyżej wymienione
obszary i dziedziny.
6. Projekt skierowany jest do 15 studentów/ek spełniających warunki, o których mowa
w ust. 5., zgodnie z następującym podziałem:
a) w roku akademickim 2018/2019 – 15 uczestników;
b) w roku akademickim 2019/2020 – 15 uczestników;
c) w roku akademickim 2020/2021 – 15 uczestników;
d) w roku akademickim 2021/2022 – 15 uczestników.
7. Projekt przewiduje realizację działań obejmujących:
a) opracowanie zakresu „nakładki” na istniejący program studiów doktoranckich,
b) wykłady i ćwiczenia kształcące w ramach profili zawodowych, prowadzone przez
wybitnych specjalistów,
c) cykle trzydniowych warsztatów kształcących w zakresie profili zawodowych, prowadzone
przez wybitnych polskich specjalistów posiadających doświadczenie w zakresie badań
interdyscyplinarnych związanych z proponowanymi profilami,
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d) zajęcia praktyczne: laboratoria, warsztaty kształtujące umiejętności praktycznozawodowe,
techniczne i miękkie,
e) konferencje i kwerendy krajowe i zagraniczne,
f) stypendia naukowe na pokrycie wydatków związanych z pracą naukową,
g) organizację trzech szkół letnich.
8. Wsparcie udzielone w ramach Projektu nie jest elementem obowiązkowego programu
kształcenia na studiach doktoranckich.
9. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości dodatkowych zadań praktycznych będą one
zorganizowane zgodnie z wymogami stawianymi studiom doktoranckim (zgodnie z art. 68
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku; program takich zajęć
będzie zatwierdzony przez Radę Wydziału, a zajęcia będą realizowane zgodnie z sylabusami).
10. Uczestnik oświadcza, że nie uczestniczył i aktualnie nie uczestniczy w innych projektach
związanych z edukacją na studiach doktoranckich realizowanych w ramach POWER oraz że
każdorazowo będzie konsultował z Koordynatorem Projektu chęć uczestniczenia w tego
rodzaju projektach w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój w trakcie udziału w niniejszym Projekcie. O możliwości
przystąpienia do Projektu oraz jego kontynuacji decyduje Koordynator Projektu po dokonanej
weryfikacji.

II. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
§2
1.

Rekrutacja

do

Projektu

odbywa

się

elektronicznie

przez

stronę

internetową

(https://irk.us.edu.pl/) lub poprzez Biuro Projektu (Wydział Filologiczny, Sekretariat Studiów
Doktoranckich, pl. Sejmu Śląskiego 1, Katowice, pokój 102).
2. Za rekrutację jest odpowiedzialny Koordynator Projektu wraz ze Specjalistą ds.
administracyjnych Projektu.

BIURO PROJEKTU:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 1 , 40-032 Katowice,

http://www.fil.us.edu.pl/studium-doktoranckie/

„Humanistyka bez granic”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Filologicznego UŚ
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE, WWW.US.EDU.PL

__________________________________________________________________________________

3. Rekrutacja odbędzie się w dniach 2–3 lipca 2018 roku na wszystkie formy wsparcia.
Najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem wsparcia na stronie internetowej projektu zostanie
zamieszczone

ogłoszenie

o rozpoczęciu,

a następnie

zakończeniu

naboru,

wraz

z wymaganymi dokumentami.
4. Za rekrutację jest odpowiedzialny Koordynator Projektu oraz Specjalista ds.
administracyjnych.
5. Wszyscy studenci/tki przystępujący do rekrutacji w ramach Projektu zobowiązani są do
wypełnienia i złożenia formularza zgłoszeniowego (wzór: załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu*).
6. Kwalifikacja do Projektu odbywa się w oparciu o listę rankingową stworzoną na
podstawie:
a) publikacji naukowych (udokumentowane publikacje z dyscyplin, w zakresie których
kandydat aplikuje na studia doktoranckie): w czasopismach punktowanych, w recenzowanych
czasopismach spoza list ministerialnych, w pozostałych czasopismach, w recenzowanych
monografiach wieloautorskich, oraz publikacji popularnonaukowych.
b) poświadczonego udziału w konferencjach naukowych z referatem,
c) poświadczonego stażu w renomowanych ośrodkach uniwersyteckich zagranicznych
i polskich,
d) poświadczonego uzyskania stypendium naukowego i/lub artystycznego ze źródeł
zewnętrznych i/lub wewnętrznych,
e) poświadczonych nagród i wyróżnień naukowych i/lub artystycznych uczelnianych,
ogólnokrajowych, międzynarodowych,
f) oceny na dyplomie magisterskim,
g) dodatkowych osiągnięć:
– Diamentowego Grantu,
– dyplomu ukończenia studiów międzywydziałowych,
h) rozmowy kwalifikacyjnej.
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7. Ocenie formalnej podlegają tylko terminowo i poprawnie wypełnione zgłoszenia. Nie jest
rozpatrywane zgłoszenie wypełnione błędnie lub złożone przez osoby, które nie spełniają
postanowień zawartych w Regulaminie.
8. W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) liczby punktów na liście rankingowej
sporządzonej według kryteriów określonych w ust. 6 przez więcej niż jedną osobę
o zakwalifikowaniu do Projektu decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
9. Po zakwalifikowaniu do Projektu, a przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia
uczestnicy/czki Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia następujących
dokumentów*:
a) deklaracji uczestnictwa w Projekcie – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
b) formularza danych osobowych uczestnika Projektu – załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu,
c) oświadczenia uczestnika Projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych –
załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
10. Kwalifikacja jest przeprowadzania przez Komisję Kwalifikacyjną, zwaną dalej
„Komisją”, w składzie:
a) Koordynator Projektu – przewodniczący Komisji,
b) Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. rozwoju naukowego,
c) profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy będący pracownikami Uniwersytetu
Śląskiego – 4 osoby,
d) specjalista ds. administracyjnych.
11. W całym procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równych szans i niedyskryminacji
(w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami), a także zasada równości szans
kobiet i mężczyzn).
12. Koordynator Projektu, Specjalista ds. administracyjnych lub osoby wyznaczone przez
nich do tego celu kontaktują się pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu do
udziału w Projekcie ze wszystkimi Kandydatami z informacją o zakwalifikowaniu lub
niezakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie w terminie 14 dni roboczych od
zakończenia rekrutacji.
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13. Kandydaci mają wgląd do wyników rekrutacji Projektu w Biurze Projektu w terminie
7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rekrutacji, wysłanej na adres e-mail
podany przez Kandydata w zgłoszeniu do udziału w Projekcie.
14. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału Filologicznego
składane w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
15. Osoby zakwalifikowane do Projektu są zobowiązane do przystępowania do bilansu
kompetencji, określonego w §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
16. Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 5. i 9., oraz zakwalifikowanie do Projektu
przez Komisję upoważniają do uczestnictwa w formach wsparcia wymienionych w §1. ust. 1.
niniejszego regulaminu.
17. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do potwierdzenia swojego udziału w formach
wsparcia, do których zostali zakwalifikowani, poprzez podpisywanie się na listach obecności.
18. Uczestnik zobowiązuje się do realizowania działań przewidzianych w Projekcie zgodnie
z podpisaną deklaracją uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),
w tym:
a) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań wynikających i związanych ze ścieżką
wsparcia,
b) poinformowania w formie pisemnej koordynatora Projektu lub asystenta koordynatora
Projektu (specjalisty ds. administracyjnych) o niepodjęciu udziału lub rezygnacji z udziału
w Projekcie, wraz z podaniem powodu, w terminie 7 dni od daty zaistnienia przesłanki
będącej powodem powyższego na formularzu rezygnacji z udziału w Projekcie/przerwaniu
udziału w Projekcie, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu,
c) każdorazowego informowania koordynatora Projektu lub Specjalisty ds. administracyjnych
o zmianie danych osobowych Uczestnika, których podanie było wymagane na etapie
rekrutacji do Projektu.
19. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach
oraz innych formach wsparcia związanych z Projektem.
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21. Uczestnicy Projektu mają obowiązek w terminie do 30.09.2022 obronić pracę doktorską
i przekazać Koordynatorowi Projektu oświadczenie uczestnika Projektu o zakończeniu
udziału w Projekcie, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu*.
* Dokumenty, o których mowa w ust. 5., 9. i 21., zostaną udostępnione na stronie internetowej Projektu oraz
w Biurze Projektu.

III. Zasady monitoringu uczestników Projektu
§3
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę
skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz udoskonalenie oferowanych form
wsparcia, o których mowa w §1 ust 1 niniejszego Regulaminu.
2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i kontroli uczestnicy Projektu są
zobowiązani do udziału w badaniach ankietowych organizowanych w ramach Projektu.
3. Doktoranci zobowiązani są do corocznego składania sprawozdań ze swojej pracy
naukowej, w tym z przebiegu pracy nad doktoratem, i do referowania wyników tej pracy
komisji, w skład której wchodzą koordynator Projektu, prodziekan ds. rozwoju naukowego,
czworo pracowników naukowych UŚ i promotor; bilans kompetencji odbywać się będzie
w czerwcu każdego roku studiów doktoranckich objętych Projektem: od pierwszego do
czwartego.

IV. Postanowienia końcowe
§4
1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się przepisy
dokumentów regulujących realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz
odpowiednio

przepisy

wewnętrznych

aktów

prawnych

Uniwersytetu

Śląskiego
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w Katowicach,

w szczególności

Regulaminu

studiów

w Uniwersytecie

Śląskim

w Katowicach.
2. Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego regulaminu.
3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących postanowień Regulaminu decyzje
podejmuje koordynator Projektu.
4. Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia Uczelni oraz instytucjom monitorującym projekty
finansowane ze środków UE wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz
udostępniania dokumentów związanych z realizacją niniejszego Projektu.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Uczelnię
w celu realizacji niniejszego Projektu.
6. Przystępując do Projektu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze
Projektu.
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