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REGULAMIN REKRUTACJI – zajęcia ogólno-uniwersyteckie realizowane  w ramach projektu  

„Wdrożenie programu edukacyjnego «Polityka-Religia-Bezpieczeństwo. Konflikt  

i próby rozwiązania» w oparciu o współpracę międzynarodową” nr POWR.04.03.00-00-0013/18, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Wdrożenie programu edukacyjnego «Polityka-Religia-Bezpieczeństwo. Konflikt i próby 
rozwiązania» w oparciu o współpracę międzynarodową” nr POWR.04.03.00-00-0013/18 (dalej: 
Projekt) realizowany jest przez Fundację Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy 
ulicy Przesmyckiego 40 w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28. 

2. Biuro Projektu znajduje się w Warszawie (00-553) przy ulicy Koszykowej 24 lok. 7 (tel.: 22 825 03 
90, adres strony www: www.mikolaj.org.pl, www.teologiapolityczna.pl, e-mail: 
redakcja@teologiapolityczna.pl). 

3. Obszarem realizacji Projektu jest cała Polska. 
4. Czas realizacji Projektu obejmuje okres od 1.12.2018 roku do 31.08.2021 roku. 
5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 
 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa wymagania, zasady kwalifikacji i udziału w zajęciach 
ogólnouniwersyteckich realizowanych w ramach Projektu w roku akademickim 2019/2020 oraz 
2020/2021. 

2. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.   
3. Ilekroć w regulaminie mowa o:   

a) Fundacji – oznacza to Fundację Świętego Mikołaja; 
b) Uczestniku – oznacza to osobę, która bierze udział w zajęciach ogólno-uniwersyteckich 

realizowanych w ramach Projektu.  
4. Zajęcia odbywają się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego w ramach oferty zajęć ogólno-

uniwersyteckich.  
5. Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych w ramach Projektu zajęć są dostępne w systemie 

USOS. 
 

§ 3 

Osoby uprawnione do udziału 

1. Do udziału w zajęciach uprawnieni są studenci: 
a)  I, II, i III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego; 
b) w wieku od 19 do 30 lat; 
c) którzy nie brali wcześniej udziału w takiej samej formie wsparcia. 
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2. Uczestnik w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie musi spełniać 
wszystkie powyższe warunki rekrutacyjne. 

3. W czasie rekrutacji dzięki zdefiniowaniu niedyskryminujących kryteriów udziału będą stosowane: 
zasada równych szans oraz polityka równości płci. 
 

§ 4 

Zapisy na zajęcia 

1. Zapisy na zajęcia objęte projektem odbywają się za pomocą systemu USOS, w ramach Rejestracji 

żetonowej. Zasady zapisów są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego: 

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/  

§ 5 

Dodatkowe wymagania 

1. Wszyscy uczestnicy zajęć objętych Projektem powinni wypełnić Formularz zgłoszeniowy.  

2. W odniesieniu do osób ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami Uniwersytet Warszawski zapewni 
wsparcie w zakresie wypełnienia i dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny w biurze Projektu oraz zostanie przekazany Uczestnikom Projektu. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego. 


