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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

„ABK przyczółkiem do kariery!” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „ABK przyczółkiem do 
kariery!” 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 – „ABK przyczółkiem do kariery!”; 
b) Organizator – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,  

ul. inż. J. 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;  
f) Biuro Projektu – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,  

ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, osoby kontaktowe Karolina JĘDRZEJEWICZ 
Michał MALIŃSKI, abk@amw.gdynia.pl, 261 – 26 – 26 – 59 lub 261 – 26 – 28 – 33;   

g) Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ABK przyczółkiem do 
kariery!” 

 

§ 3. Zakres wsparcia 

 

1. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Akademickiego Biura Karier Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług wspierających 
rozpoczęcie aktywności zawodowej min. 210 studentów w okresie 01.10.2016 r. – 
30.09.2019 r. 

2. W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą 
zawodowym, które lepiej przygotują ich do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy podniosą 
swoje kompetencje zgodnie z potrzebami otoczenia gospodarczo-społecznego, tworzonego 
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przez pracodawców z sektora publicznego i prywatnego. Uczestnictwo w projekcie pomoże  
w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z indywidualnie zdiagnozowanymi 
kompetencjami. 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 4. Doradztwo zawodowe 

1. Doradca zawodowy jest zatrudniony na stanowisku specjalisty w Dziale Karier i Promocji. 
Uczestnicy projektu mogą umawiać się na spotkania  w dni robocze tj. poniedziałek-piątek  
w godzinach 7.30-15.30. 

2. Doradca zawodowy przyjmuje Uczestników w osobno wydzielonym pomieszczeniu, 
zapewniającym dyskrecję i komfort podczas spotkania.  

3. Doradca zawodowy w celu zwiększenia dostępności dla studentów, może ustalić inne niż 
założone w regulaminie godziny dostępności dla Uczestników.  

4. Spotkania Uczestników będą odbywały się po wcześniejszym umówieniu. 
 

§ 5. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych  

 

1. W Projekcie mogą uczestniczyć studenci stacjonarni I stopnia (2 i 3 rok, dla studiów 
inżynierskich 3 i 4 rok) i studenci II stopnia (1 i 2 rok) wszystkich wydziałów Akademii 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 

2. O wyborze uczestnika do projektu będzie decydował motyw do zdobywania wiedzy oceniany 
na podstawie ankiety. 

3. W przypadku większej liczby chętnych będą oceniane następujące kryteria: 
1) Wysokość średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego – powyżej 4,5 – 1 pkt., 

4-4,5 – 2 pkt., poniżej 4 – 3 pkt. 
2) Kolejność zgłoszeń – 1 pkt. 

4. Terminy naborów będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej Akademickiego Biura 
Karier AMW (www.abk.amw.gdynia.pl) lub w inny sposób. 

5. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów, rekrutacja zostanie 
przedłużona. Informacja o przedłużeniu rekrutacji dostępna będzie na stronie internetowej 
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte lub w inny sposób. 

6. Kwalifikacja uczestników do Projektu odbędzie się poprzez składanie podpisanych 
dokumentów rekrutacyjnych: Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie Beneficjenta 
Ostatecznego dot. przetwarzania danych osobowych, Oświadczenie o spełnianiu kryteriów 
dostępu. 

7. Kandydaci zgłaszają się do projektu poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej 
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 w pierwszym dniu uczestnictwa w Projekcie. 

8. Oceny złożonych aplikacji dokona Komisja Rekrutacyjna, złożona z Kierownika projektu – dr. 
Radosława Tyślewicza oraz dwóch członków Komisji – mgr Karoliny Jędrzejewicz oraz mgr 
Bogumiły Janczewskiej. Decyzję o powołaniu Komisji podejmuje Dyrektor.  

9. Rozmowa rekrutacyjna będzie mieć miejsce w biurze Projektu przy obecności co najmniej 
dwóch członków Komisji. 
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10. Komisja dokona kwalifikacji do rozmowy rekrutacyjnej na podstawie przedstawionych 
dokumentów o których mowa w pkt. 7. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej 
ilości punktów pod uwagę brana będzie kolejność złożenia Formularza (kryterium 
uzupełniające). 

11. Niespełnienie któregokolwiek z warunków formalnych skutkuje odrzuceniem  aplikacji. 
12. Komisja sporządzi protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do projektu, a także listę 

rezerwową. Listy osób zakwalifikowanych będą dostępne w sekretariacie Biura Projektu. 
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną także powiadomieni za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

13. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, 
jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.  

 

§ 6 Obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach z doradcą zawodowym, 
akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do poddania się badaniom w celu monitoringu  
i ewaluacji w czasie trwania Projektu oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu. 

 

§ 7. Inne postanowienia 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 
dodatkowych postanowień pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji projektu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2017 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


