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Postanowienia ogólne

Regulamin niniejszy określa sposób organizacji Szkolenia oraz warunki uczestnictwa, w
tym: kryteria uczestnictwa w Szkoleniu i ogólne zasady rekrutacji na Szkolenie oraz
zasady rozliczania i rezygnacji z udziatu w Szkoleniu.

Nadzór nad rea|izacją Szkolenia sprawuje Wydziałowy Koordynator Projektu dr hab.

inż. Renata Słota pźy pomocy członków Wydziałowego Biura Projektu. Dane

kontaktowe do członków Wydziatowego Blura Projektu oraz wszystkie informacje na

temat naboru, terminów i zasad rekrutacji znajdują się na stronie internetowej
Projektu (http ://www.iet.agh.edu. p!/pllo-wydziaIe/power-3a/35}.

§z

Cel i zasady ogólne Szkolenia

Szkolenia realizowane są w ramach zadania 2 Projektu. CeIem zadania 2 projektu jest
przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w
ko m petencje zawodowe, ko m u n i kacyjn e, informatycz ne i an a l ityczn e.

Wsparcie w ramach zadania 2 Projektu zostanie obligatoryjnie poprzedzone
przeprowadzeniem na wstępie bilansu kompetencji posiadanych przez każdego

Uczestnika ZajęĆoraz podsumowane analogicznym badaniem, pozwalającym określić
stan kompetencji po zakończeniu otrzymywania wsparcia w Projekcie.

Szkolenie będzie realizowane na terenie Uczelni i/lub pozaterenem Uczelni.

Uczestnik Szkolenia przystępujący do Szkolenia zobowiązany jest do odbycia całego
szkolenia oraz przystąpienia do testu kompetencjiw momencie rozpoczęcia i

zakończenia Szkolenia (pre- i post-testy} oraz, jeśli dotyczy, przystąpienia do
egzaminu.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się realizację szkoleń w formie
zdalnej (on-line) na zasadach określonych w ust. 7-8.

Przez formę zdalną rozumieć należy szkolenia prowadzone z wykorzystaniem metod i

technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edukacyjnej, udostępnionej
Uczestnikom Szkolenia. Przykładowe platformy edukacyjne spełniające poniższe
wymogi: MS Teams, Cisco Webex, Zoom itp.

Uczestnik Szkolenia przystępujący do Szkolenia w formie zdalnej zobowiązany jest do
zapewnienia sobie we własnym zakresie sprzętu iłącza umożliwiającego sprawny
udział w szkoleniu.

§r
warunki uczestnictwa

1. W Szkoleniach mogą uczestniczyć studenci/tki Wydziału, studiów l i ll stopnia, którzy:
obronią prace dyplomowe przed 30. listopada 2022, posiadają aktualny wpis na rok
akademicki, lub są na urlopie z wyłączeniem urlopu z przyczyn zdrowotnych i poddali/-ty
się bilansowi kompetencji.
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