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ZASADY I WARUNKI REKRUTACJI   

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„STUDIA PODYPLOMOWE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, 

AUDYTING ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

KIERUNEK: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” 

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty.  

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 

3. Termin zakończenia rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

Projektu. Dokumenty złożone następnego dnia po terminie zakończenia 

rekrutacji nie zostaną rozpatrzone. 

 

4. Do rekrutacji przystąpić mogą osoby, które spełniają łącznie następujące 

warunki: 

a) posiadają wykształcenie wyższe: magisterskie lub inżynierskie (preferowane 

kierunki: budownictwo, inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska, 

energetyka cieplna, architektura, ochrona środowiska lub inne kierunki 

techniczne); 

b) posiadają zatrudnienie w przedsiębiorstwach z sektora MSP (z wyłączeniem 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu  

art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej  

(Dz. U. 2007r. Nr 155, z poen, zm.): 

 w mikroprzedsiębiorstwach 

 w małych przedsiębiorstwach 

 w średnich przedsiębiorstwach 

 w dużych przedsiębiorstwach 

c) złożenie w wymaganym czasie kompletu dokumentów. 

5. Do Projektu przyjętych będzie 120 osób (w tym 45% kobiet, 55% mężczyzn). 

6. Na kierunek studiów podyplomowych ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

zostanie przyjętych 30 osób :  (w tym najmniej 20% kobiet, w tym 20% osób 

powyżej 45 roku życia) 

7. Pracownicy zatrudnieni u jednego przedsiębiorcy mogą stanowi nie więcej niż 

20% uczestników Projektu. 
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8. O zakwalifikowaniu Kandytów do udziału w Projekcie decyduje kolejność 

zgłoszeń oraz spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 4. 

9. Punktacja: 

3 pkt. – kolejność złożenia podań 

1 pkt. dodatkowy – kobiety 

1 pkt. dodatkowy – osoby powyżej 45 roku (20%) 

10. Przystąpienie kandydata do Projektu następuje na podstawie decyzji komisji 

rekrutacyjnej powołanej przez Kierownika Merytorycznego Projektu. 

 

11. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

a) wypełnienie i podpisanie Zgłoszenia udziału w Projekcie, w tym 

wypełnienie i podpisanie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w czasie trwania rekrutacji; 

b) wypełnienie i podpisanie przez osobę upoważnioną Zaświadczenia 

poświadczającego zatrudnienie; 

c) dołączenie do w/w dokumentów odpisu dyplomu (oryginału lub 

poświadczonego ksera) oraz innych dokumentów, zgodnie z wykazem 

podanym przez kierownika studiów podyplomowych; 

d) złożenie przez kandydata oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje warunki 

i zasady rekrutacji do Projektu „Studia Podyplomowe Budownictwo 

Energooszczędne, Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków 

kierunek ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” oraz o nieprowadzeniu 

działalności gospodarczej; 

e) dostarczenie wypełnionych i podpisanych w/w dokumentów do Biura 

Projektu; 

f) weryfikacja złożonych dokumentów pod kątem spełnienia warunków  

z punktu 4 niniejszych zasad; 

g) zakwalifikowanie Uczestnika na studia podyplomowe przez komisję 

rekrutacyjną; 

h) warunkiem przyjęcia do uczestnictwa w Projekcie „Studia Podyplomowe 

Budownictwo Energooszczędne, Audyting oraz Ocena Energetyczna 

Budynków kierunek ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” jest zawarcie 

umowy przez zakwalifikowanego uczestnika oraz podpisanie deklaracji 

uczestnictwa w projekcje; 
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i) podpisanie umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na aktywny 

udział w Projekcie „Studia podyplomowe: BUDOWNICTWO 

ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYTING ORAZ OCENA ENERGETYCZNA 

BUDYNKÓW kierunek ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” nr UDA-

POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r. zawartej pomiędzy 

Uniwersytetem Zielonogórskim a Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości o dofinansowanie w/w projektu w ramach Priorytetu 2 – 

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 

poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działania 2.1 Rozwój kadr 

nowoczesnej gospodarki. Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego  

w przedsiębiorstwie. 

12. Osoby, które ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie będą mogły 

uczestniczyć w danej edycji Projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową  

i automatycznie wezmą udział w rekrutacji na kolejne edycję. 

13. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w Projekcie 

(lub w przypadku skreślenia jej z listy uczestników) jej miejsce zajmie kandydat 

z listy rezerwowej (tylko do 2 zjazdu). 

14. Dokumenty kandydatów i uczestników są dostępne w Biurze Projektu –

Uniwersytet Zielonogórski ul. Szafrana 1 Zielona Góra. 

15. Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronie internetowej 

http://www.certyfikacja.wils.uz.zgora.pl/rekrutacja_2.html. 


