REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH INŻYNIERSKICH I STOPNIA
REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „EDULOG – EDUKACJA LOGISTYCZNA”
nr POKL.04.01.01-00-348/09

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Wrocław, 01.06.2010
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Definicje
Ilekroć mowa jest w regulaminie o:
Projektodawcy – należy przez to rozumieć Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu
we Wrocławiu (MWSLiT) z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19 B, 51-168 Wrocław.
Specjalnościach – należy przez to rozumieć następujące specjalności: "Automatyzacja procesu
magazynowego" (uruchomiona od roku akademickiego 2010/11 dla 20 studentów studiów
niestacjonarnych) i "Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw" (uruchomiona od roku akademickiego
2010/11 dla 20 studentów studiów stacjonarnych).
Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
który rozpoczął naukę w MWSLiT na kierunku logistyka w roku akademickim 2009/2010 r.,
zakwalifikowanego decyzją Komisji Rekrutacyjnej do udziału w projekcie.
Karcie zgłoszenia – należy przez to rozumieć dokument rekrutacyjny, którego wzór udostępnia biuro
projektu w siedzibie Projektodawcy oraz na stronie internetowej projektu.
Deklaracji uczestnictwa – należy przez to rozumieć dokument, którego wzór udostępnia biuro
projektu w siedzibie Projektodawcy oraz na stronie internetowej projektu, składany przez uczestnika po
jego zakwalifikowaniu jako uczestnika studiów inżynierskich I stopnia na specjalnościach:
"Automatyzacja procesu magazynowego" i "Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw" .
Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to 3-osobową Komisję powołaną przez Dziekana Wydziału
Logistyki i Transportu, której przewodniczy Koordynator ds. wdrażania projektu oraz opiekunowie
poszczególnych specjalności.
Stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę o adresie http://www.msl.com.pl,
zakładka Projekty europejskie.
Opiekunach naukowych specjalności – należy przez to rozumieć pracowników naukowo –
dydaktycznych Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu ze stopniem
naukowym co najmniej doktora.
Opiekunach administracyjnych specjalności – należy przez to rozumieć pracownika dziekanatu
odpowiadającego za kwestie administracyjno – organizacyjne w ramach nowych specjalności.
Biurze projektu – należy przez to rozumieć pokój nr 213 w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkole
Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa WyŜsza Szkoła
Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19b
51-168 Wrocław
www.mwsl.eu

Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

§1
1. Niniejszy regulamin rekrutacji dotyczy przyjęć na specjalności uruchomiane na studiach
inżynierskich, na kierunku logistyka, w roku akademickim 2010/2011 w ramach realizacji
projektu „EDULOG – Edukacja logistyczna”, nr POKL.04.01.01-00-348/09
2. Projekt obejmuje uruchomienie następujących specjalności:
• Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw na studiach stacjonarnych;
• Automatyzacja procesu magazynowego na studiach niestacjonarnych.
3. Zajęcia prowadzone w ramach specjalności są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznacza to obniżoną opłatę, zgodnie z aneksem
do umowy, który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
4. Proces rekrutacji uczestników zajęć prowadzony będzie w sposób obiektywny i zgodny z polityką
równości szans, w tym równości płci.
5. Kandydaci na uczestników zajęć będą zobligowani na etapie rekrutacji wypełnić stosowne
formalności oraz przedłożyć stosowne dokumenty rekrutacyjne w Dziekanacie uczelni – Kartę
zgłoszenia, Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią
załącznik do niniejszego regulaminu.
6. Osoba zakwalifikowana do projektu podpisuje z Projektodawcą najpóźniej do 15.09.2010 r.
aneks do umowy oraz składa deklarację uczestnictwa w projekcie. Niewywiązanie się z tego
obowiązku skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników projektu.
7. W przypadku osób, które wcześniej brały udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu
„EDULOG – Edukacja Logistyczna” ponowne złożenie deklaracji nie jest wymagane.
§2
1. Rekrutacja na zajęcia nowych specjalności prowadzona będzie wśród studentów I roku studiów
inżynierskich, na kierunku Logistyka, na podstawie karty zgłoszenia, w oparciu o wyniki w nauce
oraz kolejność zgłoszeń, do momentu wyczerpania limitu miejsc na każdej specjalności.
2. Limit miejsc na każdej specjalności wynosi 20 osób na każdej specjalności.
3. Za przyjmowanie dokumentów i przebieg rekrutacji odpowiedzialny będzie opiekun
administracyjny danej specjalności.
§3
1. Rekrutację na specjalności przeprowadza 3-osobowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez
Dziekana Wydziału Logistyki i Transportu, której przewodniczy Koordynator ds. wdrażania
projektu oraz opiekunowie naukowi specjalności.
2. Odbędzie się zamknięte posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, podczas której zebrane dokumenty
zostaną poddane ocenie i kwalifikacji. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
• sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów,
• sprawdzanie wyników w nauce kandydata (średnia ocen z I semestru studiów, aktywność
studencka, ilość powtarzanych przedmiotów) oraz kolejności zgłoszeń,
• podjęcie decyzji o przyjęciu na daną specjalność.
3. Utworzona zostanie lista główna oraz lista rezerwowa.
4. O zakwalifikowaniu się do projektu studenci zostaną poinformowani za pośrednictwem listy
wywieszonej na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej projektu.
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5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, składane w terminie 14 dni
od ogłoszenia listy uczestników projektu. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor.
§4
1. Słuchacze każdej specjalności mają możliwość skorzystania z dodatkowej oferty płatnych staży
realizowanych po III roku studiów.
2. Rekrutacja na płatne staże dla uczestników zajęć na nowych specjalnościach prowadzona będzie
w oparciu o odrębny regulamin.
3. Kryterium dostępu do stażów będą przede wszystkim wyniki w nauce, m.in. średnia ocen za
poprzednie lata.
4. Pierwszych najlepszych 6 osób z każdej specjalności otrzyma stypendia stażowe.
5. Za rekrutację na płatne staże odpowiedzialny będzie opiekun administracyjny danej specjalności.
§5
1. Uczelnia zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia
dodatkowych postanowień.
2. W sprawach wątpliwych dotyczących zasad rekrutacji decyzję podejmuje Rektor.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Uczelni.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2010r.
§6
Terminy.
Terminarz rekrutacji
Przyjmowanie dokumentów
od 01.06.2010 r. do 30.06.2010 r.
Ostateczny termin wywieszania list przyjętych
30.07.3010 r.
kandydatów
§7
Limit przyjęć na specjalności:
Automatyzacja procesu magazynowego
Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw

20
20

§8
1. Opłaty za studia wynoszą:
1 a) na specjalności Automatyzacja i utrzymanie procesu magazynowego: 332 zł miesięcznie
(płatne przez 10 m- cy w roku, począwszy od II roku studiów).
1 b) na specjalności Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw: 400 zł miesięcznie (płatne
przez 10 m- cy w roku, począwszy od II roku studiów).
2. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych odbywa się zgodnie z Regulaminem studiów w
Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
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