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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

 

„Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów 

kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Rozwój kompetencji 

zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo 

wewnętrzne na AMW w Gdyni” realizowanym przez  Akademię Marynarki  Wojennej  im.  

Bohaterów Westerplatte w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

 

§ 2. Słownik pojęć 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Projekt – „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych 

studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”; 

b) Organizator – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia; 

c) Kandydat  –   osoba   ubiegająca   się   o   zakwalifikowanie   do   udziału   w   

Projekcie   na podstawie zasad ujętych w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie”; 

d) Beneficjent Ostateczny/Uczestnik – kandydat, który po spełnieniu wymogów 

regulaminu, został zakwalifikowany do udziału w Projekcie; 

e) Student – osoba posiadająca aktualny status studenta Akademii Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, 

kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne; 

f) Biuro   Projektu   –   Akademia   Marynarki   Wojennej   im.   Bohaterów   

Westerplatte, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, osoba do kontaktów: mgr Michał 

Maliński, e-mail: m.malinski@amw.gdynia.pl; 

g) Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój kompetencji 

zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo 

wewnętrzne na AMW w Gdyni”. 
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§ 3. Zakres wsparcia 

1. Celem  głównym  projektu  jest  wzmocnienie  kompetencji  zawodowych,  

komunikacyjnych  i analitycznych 240 studentów (w tym min. 140 kobiet) 4 ostatnich 

semestrów studiów I i II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale 

Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno- gospodarczego w okresie  

01.02.2017 r.- 30.09.2019 r. 

2. W ramach projektu r  realizowane będą następujące formy wsparcia: 

1) Badanie kompetencji uczestników (przed i po zakończeniu projektu); 

2) Szkolenia z kompetencji zawodowych: 

 

 Szkolenia na członka służby porządkowej i informacyjnej 24 h; 

 Szkolenie Stewardów "Stewarding- najwyższa jakość organizowania imprez"- 

program PZPN- 12 h; 

 Kurs na ratownika wodnego- 63 h; 

 Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy- 66 h; 

 Kurs na sternika motorowodnego- 20 h; 

 Szkolenie Indywidualne Techniki Ratunkowe- 21 h. 

 

3) Szkolenia z kompetencji Komunikacyjnych: 

 Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC- 100 h; 

 Konwersatoria z języka branżowego (j. angielski) - 40 h; 

 szkolenia z pracy w grupie- 20 h; 

 Szkolenie zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji- 16 h. 

 

4) Szkolenia z kompetencji Analitycznych: 

 Warsztaty analityczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych- 16 h; 

 Warsztaty analityczne refleksyjnego przetwarzania dokumentów- 12 h; 

 Warsztaty analityczne Lessons-Learned - Uczenie się na doświadczeniach- 16h. 

 

5) Podróżach studyjnych: 

 Zarządzanie kryzysowe 

 CPR Gdańsk; 

 CPR Kraków; 

 CPR Katowice;  

 WASKO Gliwice; 
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 CPR Poznań; 

 DGT Straszyn. 

 

 Bezpieczeństwo na akwenach morskich: 

 Regionalne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Sopot; 

 Regionalne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Giżycko; 

 Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie; 

 Regionalne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Kruszwica; 

 Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego –Urząd Morski w Gdyni. 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§ 4. Warsztaty 

1. Warsztaty  odbywać  się  będą  w  grupach. Liczebność grup będzie zależna od 

konkretnych form wsparcia. Łącznie projekt jest skierowany do 240 osób, 80 osób na rok. 

2. Zajęcia obywać się będą w Gdyni na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. 

Bohaterów Westerplatte oraz w miejscach niezbędnych do zrealizowania konkretnych 

form wsparcia. 

3. O zakwalifikowaniu się do projektu, szczegółowych terminach i miejscach odbywania 

zajęć uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem 

poczty elektronicznej oraz komunikatów na stronie projektu. (min. 4 dni). 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia zajęć na inny termin z przyczyn 

niezależnych od niego. 

5.  Uczestnicy otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe. 

6. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia każdego z warsztatów wymienionych 

w § 3 niniejszego Regulaminu . 

 

§ 5. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych 

1. W Projekcie mogą uczestniczyć studenci czterech ostatnich semestrów studiów I i II 

stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne) kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na 

Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w Akademii Marynarki Wojennej im.  

Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 

2. O wyborze uczestnika do projektu będzie decydował motyw do zdobywania wiedzy 

oceniany na podstawie rozmowy rekrutacyjnej oraz ankiety. 

3. W przypadku większej liczby chętnych będą oceniane następujące kryteria: 

1) Zdiagnozowany w rozmowie rekrutacyjnej niski poziom kompetencji zawodowych 

i/lub komunikacyjnych – 3pkt; 

2) Udział w szkoleniach (w tym współfinansowanych ze środków UE), preferowane 

będą osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach objętych wsparciem ze środków 

UE– 1 pkt; 
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3) Kolejność zgłoszeń. 

4. Terminy naborów będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej Akademickiego 

Biura Karier Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz 

pośrednictwem profili  portali społecznościowych. W przypadku nie zgłoszenia się 

wymaganej liczby kandydatów, rekrutacja zostanie przedłużona. Informacja  

o przedłużeniu rekrutacji dostępna będzie na stronie internetowej Akademickiego Biura 

Karier AMW, na stronie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz 

na portalach społecznościowych AMW. 

5. Kwalifikacja uczestników do Projektu odbędzie się poprzez składanie podpisanych 

dokumentów    rekrutacyjnych: Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia Beneficjenta 

Ostatecznego dot. przetwarzania danych osobowych, Zaświadczenia o statusie studenta 

Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na 

Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - dostępnych na stronie 

Akademickiego Biura Karier Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

oraz w Biurze Projektu. 

6. Kandydaci   mogą   dokonywać   zgłoszenia   osobiście,   składając   podpisane   

dokumenty w Biurze Projektu, listownie (decyduje data wpływu dokumentów do Biura 

Projektu), za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie internetowej Akademickiego Biura Karier Akademii Marynarki Wojennej 

(www.abk.amw.gdynia.pl). Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu oryginalnych 

dokumentów – w tym podpisanej Deklaracji uczestnictwa w projekcie – w terminie 

podanym przez Organizatora, jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem 

uczestnictwa w Projekcie. 

7. Oceny złożonych aplikacji dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie:, mgr Michał 

Maliński, mgr Tobiasz Lech, dr Radosław Tyślewicz.  

8. Komisja dokona kwalifikacji do rozmowy rekrutacyjnej na podstawie dokumentów 

rekrutacyjnych. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej ilości punktów pod 

uwagę brana będzie kolejność złożenia Formularza (kryterium uzupełniające). 

9. Rozmowa rekrutacyjna będzie mieć miejsce w biurze Projektu przy obecności co najmniej 

dwóch członków Komisji. 

10. Niespełnienie któregokolwiek z warunków formalnych skutkuje odrzuceniem aplikacji.  

11. Komisja sporządzi protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do projektu, a także listę 

rezerwową. Listy osób zakwalifikowanych będą dostępne w Biurze Projektu.  

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną także powiadomieni za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. 

12. Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu, po podpisaniu Deklaracji uczestnictwa 

zostanie podpisana odpowiednia umowa udziału w projekcie. 

13. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 

Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 
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§ 6 Obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich zadeklarowanych zajęciach, 

akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do 100% frekwencji na wszystkich zajęciach będących 

przedmiotem Projektu, w tym również do udziału w wizytach studyjnych. W przypadku 

nieusprawiedliwionej absencji  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wykreślenia  

Uczestnika z listy. 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wzięcia udziału w początkowym i końcowym 

badaniu kompetencji. 

4. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  poddania  się  badaniom  ankietowym  w  celu  

monitoringu   

i ewaluacji Projektu w czasie trwania Projektu i do 12 miesięcy po jego zakończeniu. 

 

§ 7. Inne postanowienia 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień pomiędzy poszczególnymi edycjami szkoleń i warsztatów. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r. i obowiązuje przez czas trwania 

Projektu. 

  

 


