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REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 
 

I. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację 

 

1. Nabór kandydatów na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu „Podniesienie 

kwalifikacji kadr inżynierskich – studia podyplomowe z zakresu inżynierii 

środowiska, ochrony środowiska, budownictwa i energetyki” prowadzi Lider Projektu: 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.  

 

Wydział Inżynierii Środowiska w ramach następujących studiów: 

o „Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej” 

o „Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków oraz metody analitycznej 

oceny jakości wody ścieków” 

o „Zarządzanie i audytowanie systemami zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i 

unieszkodliwiania ścieków, ekonomiczne i techniczne aspekty ich rozwoju” 

o „Projektowanie konstrukcji geotechnicznych” 

o „Geoinżynieria w ochronie środowiska” 

o „Doradztwo energetyczne w budownictwie” 

 

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości w ramach: 

o „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem 

rozporządzenia REACH” 

o „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi” 

o „Systemy zarządzania środowiskowego – ISO14000/EMAS” 

o „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny 

energetycznej budynków” 
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II. Uczestnicy studiów podyplomowych 

 

1. Uczestnikiem w projekcie mogą zostać osoby fizyczne, z terenu całej Polski, które są 

pracownikami organizacji będącymi przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), lub 

osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą. 

2. Przedsiębiorstwo w którym pracuje uczestnik lub zajmowane stanowisko pracy, musi być 

związane z jedną z wymienionych branż: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria 

chemiczna, budownictwo lub energetyka. Kwalifikacja do projektu odbywać się będzie na 

podstawie kodu PKD, których lista zostanie opublikowana na stronie projektu: 

www.podyplomowe.wis.pk.edu.pl. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wyciągu KRS 

firmy lub wpisu do ewidencji działalności w celu potwierdzenia numeru PKD, ewentualnie 

innych dokumentów potwierdzających powiązanie zawodowe uczestnika z jedną z 

wymienionych branż. 

3. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 650 osób z sektora 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 100 osób z dużych przedsiębiorstw.  

4. Jeżeli zgłosi się powyżej 20% Kandydatów - pracowników z jednego przedsiębiorstwa, 

w którejkolwiek edycji studiów , kolejne osoby z tej firmy będą wykluczane.  

 

III. Rekrutacja 

 

1. Kandydaci na studia podyplomowe wypełniają kartę zgłoszenia i wraz z załącznikami 

dostarczają do specjalisty ds. organizacji właściwych studiów. 

2. Oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu musi być podpisany przez pracodawcę lub osobę przez 

niego upoważnioną i opatrzony pieczątką firmy. Zaświadczenie o zatrudnieniu nie może być 

starsze niż 3 miesiące od daty podpisania umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych. 

Pozostałe dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie przez Kandydata.  

3. Kierownik merytoryczny studiów ocenia spełnianie wymagań regulaminu przez kandydata i 

kwalifikuje go na słuchacza w oparciu o posiadaną dokumentację. 

4. Informacja o zakwalifikowaniu/odrzuceniu zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie zostanie 

przekazana Kandydatom w formie pisemnej. Jednocześnie uczestnikowi zostanie przekazana 

http://www.podyplomowe.wis.pk.edu.pl/
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informacja o konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do wpisania 

na listę słuchaczy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji w terminie 

do 10 dni od dnia dostarczenia karty zgłoszenia chyba, że Kierownik Merytoryczny zdecyduje 

inaczej.  

5. Na listę Kandydatów mogą być warunkowo przyjmowani słuchacze, którzy prześlą kartę 

zgłoszenia drogą elektroniczną do specjalisty ds. organizacji studiów.  

6. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej edycji zgłoszenie Kandydata jest przenoszone 

na kolejną edycję studiów podyplomowych z zachowaniem kolejności zgłoszeń. 

 

IV. Dodatkowe informacje 

 

1. Uczestnik może się starać o przyznanie noclegu. Nocleg przysługuje uczestnikom, których 

odległość od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania studiów wynosi min 100km lub 

indywidualne warunkowania utrudniają dojazd. O przyznaniu noclegu decyduje komisja 

złożona z Kierownika Merytorycznego i Specjalisty ds. organizacji danych studiów, na 

podstawie złożonego podania. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w 80% zajęć, w przypadku nie dotrzymania warunków 

Uczestnik zostaje skreślony z listy bez możliwości zwrotu wkładu prywatnego.  

3. Kwota wkładu prywatnego może ulec zmianie w przypadku gdy w grupie będzie mniejsza ilość 

uczestników niż 25 osób. Wówczas uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia wkładu 

prywatnego. Szczegółowe informacje na temat uzupełnienia wkładu będą przekazywane przez 

Kierownika Merytorycznego. 

4. W przypadku nieuiszczenia wkładu prywatnego przez Kandydata, Liderowi Projektu 

przysługuje prawo skreślenia go z listy uczestników studiów podyplomowych, bez konieczności 

wyznaczania dodatkowego terminu do uiszczania wkładu prywatnego. 

5. W miejsce osoby skreślonej z listy zostaje przeniesiona osoba z listy rezerwowej. 

6. Szczegółowe zasady udziału w studiach podyplomowych dofinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego określa „umowa uczestnictwa w studiach podyplomowych”.  

 


