
  

      

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

REGULAMIN WYJAZDÓW TERENOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 

PROJEKTU POKL.04.01.02-00-166/11 

pt. Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy 

 

1. Wyjazdy terenowe studentów kierunków zamawianych do krajowych przedsiębiorstw (firm) 

finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i 

ze środków Budżetu Państwa przeznaczonych na realizację projektu pt. Studia inżynierskie 

gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy.   

2. W ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie projektu zapewnia się uczestnikom 

przejazd autokarowy w obie strony, wizytę w przedsiębiorstwie i opiekę opiekuna grupy. 

3. Harmonogram organizacji i realizacji wyjazdów terenowych wynika z zapisów Projektu. 

4. Celem wyjazdu na zajęcia terenowe do przedsiębiorstw przedmiotowo związanych z kierunkiem 

studiów jest umożliwienie studentom bezpośredniego kontaktu z realizacją określonych 

procesów technologicznych oraz organizacją i zarządzaniem produkcją i zasobami ludzkimi. 

5. Rekrutacja studentów na wyjazdy krajowe obywa się w oparciu o następujące kryteria: 

a) kolejność zgłoszeń, 

b) w przypadku większej liczby zgłoszeń od liczby miejsc dodatkowym kryterium kwalifikacji do 

wyjazdu jest miejsce rankingowe w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy wyjazdów 

studentów I roku) lub miejsce na liście rankingowej sporządzonej po ukończeniu roku 

studiów, 

c) w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń od liczby miejsc dodatkowym kryterium kwalifikacji do 

wyjazdu jest miejsce rankingowe w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy wyjazdów 

studentów I roku) lub miejsce na liście rankingowej sporządzonej po ukończeniu roku 

studiów wykorzystane w odwrotnej kolejności niż w pkt. 5b (od studenta nie zgłaszającego 

się do wyjazdu na ostatniej pozycji listy w górę – do wyczerpania liczby miejsc), 

d) w sytuacji trudnej do rozstrzygnięcia między kobietami a mężczyznami kwalifikowanymi na 

wyjazd, na kierunkach technicznych i ścisłych, gdzie studiuje więcej mężczyzn niż kobiet 

pierwszeństwo przyznaje się kobietom, zgodnie z art. 3 i 6 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 lipca 2006 r. dotyczącymi wspierania kobiet w 

zatrudnianiu i rozwoju ich kariery oraz zmniejszeniu ich segregacji ze względu na płeć na 

rynku pracy. 

6. Obowiązki studentów uczestniczących w wyjazdach krajowych do przedsiębiorstw: 

a) przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa i podróżowania środkami publicznego 

transportu zbiorowego, 

b) zdyscyplinowane i kulturalne zachowywanie się podczas podróży i pobytu w 

przedsiębiorstwie, 

c) stosowanie się do postanowień i poleceń opiekuna grupy, 

d) aktywne uczestnictwo w wizycie w przedsiębiorstwie, 

e) dążenie do pogłębienia swojej wiedzy i samorozwoju, 

f) wypełnienie dokumentów stanowiących dokumentację projektu, w tym ankiet ewaluacyjnych, 

g) powstrzymanie się od palenia papierosów. 

7. Zażywanie narkotyków, dopalaczy, środków psychotropowych lub substancji o podobnym 

działaniu oraz spożywanie alkoholu w czasie wyjazdu jest zabronione, a stawienie się na 

miejscu zbiórki pod wpływem działania wskazanych substancji eliminuje uczestnika z 

możliwości udziału w wyjeździe.  
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8. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani do wykupienia i przedstawienia 

opiekunowi aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na dzień 

wyjazdu. 

9. Za nieprzestrzeganie przez studentów właściwego zachowania i postępowania podczas 

wyjazdów grożą kary przewidziane w Regulaminie studiów. 

10. Opiekuna krajowego wyjazdu terenowego wyłania się w drodze zapytania ofertowego. 

11. Decyzję o terminie i miejscu wyjazdów krajowych podejmuje kierownik projektu. 

12. Do zadań opiekuna należy: 

a) organizacja wyjazdu, w tym ustalenie szczegółów z kierownikiem firmy organizującej 

wyjazd wybranej w drodze przetargu, 

b) ustalenie szczegółów pobytu grupy studentów w przedsiębiorstwie z jego kierownikiem lub 

wyznaczoną osobą, 

c) przygotowanie karty wyjazdu z nr koncesji firmy organizującej wyjazd, 

d) sporządzenie dokładnego harmonogramu wyjazdu, 

e) sporządzenie trybu postępowania w trakcie wyjazdu i pobytu w przedsiębiorstwie, 

f) poinstruowanie uczestników o organizacji wyjazdu, jego celach i postanowieniach 

niniejszego Regulaminu, 

g) przygotowanie listy i kontrola obecności, 

h) zapewnienie studentom wszelkiej pomocy w razie wypadku lub innych niespodziewanych 

okoliczności w czasie podróży do i z przedsiębiorstwa oraz w samym przedsiębiorstwie, 

i) przygotowanie i przesłanie do koordynatora ds. staży, promocji i monitoringu sprawozdań z 

wyjazdu wraz z listą obecności i stosownymi dokumentami wypełnionymi przez 

uczestników wyjazdu oraz określeniem spodziewanych merytorycznych efektów wyjazdu. 

13. Liczba studentów przypadających na jednego opiekuna nie może być wyższa niż 30. 

14. Wyjazdy należy organizować w miarę możliwości w dni wolne od zajęć dydaktycznych.  

15. Studentom biorącym udział w wyjazdach do firm należy usprawiedliwić nieobecność na 

zajęciach dydaktycznych przypadających w tym dniu.    

16. Studenci nie uczestniczący w wyjazdach są zobowiązani do uczestnictwa w zaplanowanych w 

dniu wyjazdów terenowych zajęciach.  

 


