
   

 

 

Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych 

Innowacyjny uniwersytet – tworzenie i realizacja programów publicznych 

w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia, proces rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w 

studiach podyplomowych „Innowacyjny uniwersytet – tworzenie i realizacja programów 

publicznych”, realizowanych w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju 

Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).   

2. Celem realizowanego programu jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności 

Uczestników w zakresie funkcjonowania uczelni w zmieniającym się otoczeniu społecznym i 

prawnym, tworzenia innowacyjnych projektów służących zarówno uczelni, jak i społeczeństwu 

oraz promowania prac dyplomowych o wartościach aplikacyjnych.  Program studiów 

podyplomowych objętych wsparciem ze środków EFS dostępny jest na stronie: 

www.zip.uw.edu.pl  oraz www.wnpism.uw.edu.pl. 

3. Jednostką odpowiedzialną za realizację studiów podyplomowych jest Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

§2 Podstawowe pojęcia 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1) Program –  Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego 

(ZIP), realizowany przez UW na podstawie umowy o dofinansowanie projektu numer 

POWR.03.05.00-00-Z305/17-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

ścieżka 3.5.  

2) Studia – studia podyplomowe „Innowacyjny uniwersytet – tworzenie i realizacja programów 

publicznych”, realizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju 

Uniwersytetu Warszawskiego;  
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3) Dziekan Wydziału – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych: 

4) Uczestnik/czka – pracownik UW, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w 

zasadach rekrutacji został przyjęty na studia podyplomowe i tym samym do udziału w 

Programie; 

5) WNPiSM – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.  

6) UW –  Uniwersytet Warszawski.        

      

§3 Ogólne zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 

1. Rekrutację na studia prowadzi komisja powołana przez Dziekana Wydziału Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Przebieg rekrutacji ze strony WNPiSM 

nadzoruje Prodziekan ds. studenckich WNPiSM UW. 

2. Rekrutacja uczestników studiów odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego: 

irk.podyplomowe.uw.edu.pl (dalej IRK).  

3. O przyjęciu kandydatów na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, 

przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną. Postępowanie obejmuje złożenie wskazanych 

w pkt. 5 dokumentów, zaś w sytuacji przekroczenia limitu przewidzianych miejsc, 

przewidywane jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej (ze wszystkimi kandydatami) 

na podstawie artykułu wskazanego na stronie https://wnpism.uw.edu.pl/ oraz 

http://www.zip.uw.edu.pl/. Kandydat otrzymuje 0 – 50 punktów. Punkty przydzielane są wedle 

następujących kryteriów: 1) merytoryczna znajomość tekstu: 0 – 25 punktów; 2) umiejętność 

stawiania hipotez, interpretacji tekstu, wskazywania tła porównawczego, znajomość 

podstawowych pojęć: 0 – 20 punktów; 3) umiejętność formułowania wypowiedzi, język 

wypowiedzi: 0 – 5 punktów. 

4.  Kryteria udziału pracownika Uniwersytetu Warszawskiego w Studiach: 1)  zatrudnienie  w 

momencie rozpoczęcia Studiów w oparciu o umowę o pracę lub akt mianowania zawarte na 

okres nie krótszy niż do 28.02.2021r. (czas trwania Studiów), 2) jest pracownikiem niebędącym 

nauczycielem akademickim lub nauczycielem akademickim pełniącym funkcje organów 

jednoosobowych, funkcje kierownicze lub wchodzi w skład organów kolegialnych lub Rady 

Wydziału oraz innych jednostek administracyjnych UW.  

5. Uczestnik/czka składa następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie na studia 

wydrukowane z systemu IRK; 2) list motywacyjny; 3) dyplom ukończenia uczelni wyższej 
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(licencjat, inżynier lub magister), 4) zgodę przełożonego na udział w Studiach wydrukowaną z 

systemu IRK, 5) deklarację i oświadczenie Uczestnika studiów, wydrukowane z systemu IRK.   

6. Informacja o rekrutacji rozpowszechniana będzie w ramach akcji informacyjno-promocyjnej 

prowadzonej przez WNPiSM UW oraz Biuro Programu.  

7. Kwalifikowalność Uczestnika Studiów potwierdzana jest przed zakwalifikowaniem go na 

Studia poprzez weryfikację spełnienia kryteriów udziału w Studiach określonych w pkt. 4.  

8. Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe jest równoznaczna z decyzją o 

zakwalifikowaniu do Programu.   

9. Podczas rekrutacji osoby niepełnosprawne będą otrzymywać niezbędne wsparcie ze strony 

BON przy aplikacji na Studia.  

10. Dobór Uczestników Studiów prowadzony będzie z poszanowaniem polityki równych szans 

i niedyskryminowania z jakiegokolwiek powodu.   

 

§4 Obowiązki uczestnika 

1. Do obowiązków Uczestnika Studiów należy: 1) realizacja planu studiów, w szczególności 

uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i egzaminów, 

przewidzianych planem studiów;  2) korzystanie z dodatkowych form wsparcia (wyjazd 

studyjny w II sem. studiów), zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programie; 3) 

przygotowanie pracy dyplomowej, będącej innowacyjnym projektem na rzecz rozwoju 

Uniwersytetu Warszawskiego (w ramach zespołowych prac projektowych).   

2. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kierownika merytorycznego 

studiów (Kierownika studiów) o rezygnacji ze Studiów. Rezygnacja ze Studiów jest 

jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Programie.   

3. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kierownika merytorycznego 

studiów (Kierownika studiów) o rezygnacji z pracy na Uniwersytecie Warszawskim, co jest 

jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.  

4. Zawinione niewypełnienie w terminie przez Uczestnika Studiów obowiązków określonych 

w pkt. 1, 2, 3, 5 może skutkować uznaniem przyznanego dofinansowania na Studia za 

nienależnie pobrane i koniecznością dokonania przez niego zwrotu środków w wysokości 

faktycznie poniesionych wydatków dotyczącego jego udziału w Studiach (całkowity średni 

koszt udziału w Studiach na jednego słuchacza wynosi 4600,00zł). Decyzję w tej sprawie 

podejmuje Rektor na wniosek Kierownika Studiów, zatwierdzony przez Dziekana Wydziału 

oraz Kierownika Programu.  



   

 

5. Uczestnik jest zobowiązany do umieszczenia w publikacjach, opracowaniach powstałych 

jako efekty udziału w Studiach informacji o finansowaniu studiów i osiągniętych efektach ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu zintegrowanych działań 

na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.     

 

§5 Ochrona danych osobowych 

1. Osoby zakwalifikowane na Studia zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych. Niezłożenie oświadczenia oznacza nieprzyjęcie na Studia z 

przyczyn formalnych.   

2. Administratorem danych osobowych osób, o których mowa w ust.1, jest minister właściwy 

do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,  

00-926 Warszawa.  

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu 

e-mail: iod@miir.gov.pl.  

4. Dane osób, o których mowa w ust.1, będą zbierane i przetwarzane w celu:  1) prawidłowej 

realizacji Studiów, a w szczególności do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielania wsparcia Uczestnikom Projektu, monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i 

ewaluacji Projektu; 2) promocji innych działań realizowanych w Projekcie.     

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przyjęcia na studia podyplomowe 

uruchamiane dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

6. Zebrane dane będą udostępniane Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju – instytucji 

pośredniczącej, z którą UW zawarł umowę nr POWR.03.05.00-00-Z305/17-00 na 

dofinansowanie Programu, oraz innym instytucjom kontrolującym realizację Programu.   

7. W ramach Projektu do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie 

osoby lub podmioty, które posiadają imienne upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji 

Projektu są zobowiązane do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu ich poufności. 

8. Dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia POWER.   

9. Każdy uczestnik studiów ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
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wnoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 

wiąże się z rezygnacją udziału w studiach.   

10. Każdy uczestnik studiów  ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.   

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin uczestnictwa w Studiach wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.    

2. Aktualne informacje o Programie dostępne są na stronie www.zip.uw.edu.pl oraz 

www.wnpism.uw.edu.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy dotyczące studiów podyplomowych, 

obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim.  

 


