
 
 

REGULAMIN 
udziału w projekcie 

Umiejętności - Język - Kultura. 
Innowacje w diagnozie i kształceniu kompetencji dorosłych obywateli Ukrainy. 

 

I. Definicje terminów użytych w Regulaminie 
 

Projekt zbiór działań podjętych przez Uniwersytet Rzeszowski w celu osiągnięcia zamierzonych 

efektów - podniesienia umiejętności podstawowych poprzez nabycie biegłości w języku polskim 

na poziomie co najmniej komunikacyjnym.   

Umiejętności podstawowe zdolność do prawidłowego i sprawnego wykonywania określonego 

rodzaju czynności lub zadania. Są one niezbędne w życiu prywatnym i zawodowym, a przy tym 

dających podstawę do nabywania nowych kompetencji i wiedzy. Zalicza się do nich: rozumienie 

i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe, skuteczne 

porozumiewanie się oraz kompetencje społeczne. 

Diagnoza ustalenie, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje osoba zgłaszająca się do projektu oraz 

w jaki sposób można pomóc jej podnieść umiejętności podstawowe. 

Wsparcie działania edukacyjne (szkolenia) oraz pozaedukacyjne (np. pomoc psychologiczna, 

pomoc prawna), które przyczynią się do podniesienia poziomu umiejętności podstawowych. 

Walidacja potwierdzenie podniesienia poziomu umiejętności podstawowych, które uczestnik 

Projektu uzyskał w wyniku udziału we wsparciu. 

Grantobiorca - Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów 

Grantodawca - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 
Warszawa 

 

 

II. Przedmiot Regulaminu  
 
Niniejszy Regulamin określa:  
 

1. Kryteria uczestnictwa w projekcie „Umiejętności - Język - Kultura. Innowacje w diagnozie  
i kształceniu kompetencji dorosłych obywateli Ukrainy”.  

2. Procedurę rekrutacji osób uczestniczących.  

3. Prawa i obowiązki osób uczestniczących.  

4. Zakres wsparcia osób uczestniczących w Projekcie, w szczególności w odniesieniu do szkoleń.  
 



III. Informacje ogólne  
1. Celem projektu „Umiejętności - Język - Kultura. Innowacje w diagnozie i kształceniu 

kompetencji dorosłych obywateli Ukrainy” jest podniesienie umiejętności  podstawowych 
przede wszystkim poprzez podniesienie sprawności językowej uczestników projektu do 
poziomu umożliwiającego skuteczną komunikację w języku polskim.  

2. Cel projektu „Umiejętności - Język - Kultura. Innowacje w diagnozie i kształceniu kompetencji 
dorosłych obywateli Ukrainy” zostanie zrealizowany poprzez udzielenie osobom 
uczestniczącym w projekcie wsparcia obejmującego diagnozę potrzeb, wsparcie polegające na 
udziale w szkoleniach oraz walidację osiągniętych umiejętności podstawowych. Ponadto osoby 
uczestniczące w projekcie, które zgłoszą potrzebę mogą skorzystać z wsparcia 
psychologicznego oraz porad prawnych. 

3. Projekt „Umiejętności - Język - Kultura. Innowacje w diagnozie i kształceniu kompetencji 
dorosłych obywateli Ukrainy” jest realizowany w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości 
dla dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.  

4. Maksymalna liczba uczestników korzystających ze wsparcia: 60 osób. 

5. Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie od dnia ogłoszenia  do kwietnia 2022 r. 

6. Szkolenia prowadzone będą w języku polskim i ukraińskim.  

 

IV. Kryteria uczestnictwa    
 

Wsparcie w ramach projektu „Umiejętności - Język - Kultura. Innowacje w diagnozie 
i kształceniu kompetencji dorosłych obywateli Ukrainy” jest skierowane do osób dorosłych powyżej 18. 
roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 
2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy 
w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony. 
 

V. Zasady procesu rekrutacji  
 

1. Liczba miejsc projekcie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, tj. złożenia 
kompletu dokumentów (w Dziale Kształcenia Podyplomowego), na który składają się:  

a. podanie o przyjęcie na kursy, wraz formularzem i wymaganymi oświadczeniami, 

b. kopia dokumentu tożsamości stwierdzająca zarówno narodowość ukraińską jak 
i przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej po 24.02.2022 r. (oryginał do wglądu), 

c. kopia potwierdzenia nadania numeru PESEL z umieszczonym na nim skrótem UKR lub 
kopia potwierdzenia korzystania z ochrony czasowej (oryginał do wglądu).  

2. Proces rekrutacji składa z trzech etapów:  

a. pierwszy etap: zbieranie zgłoszeń i weryfikacja (sprawdzenie) czy kandydat spełnia 
warunki formalne.  

• pierwszy etap rekrutacji trwa od 01.12.2022 r. do 15.12.2022 r.. Osoba biorąca udział 
w rekrutacji zobowiązana jest w tym terminie do rejestracji elektronicznej w systemie 
zamieszczonym na stronie https://forms.office.com/e/ytEHHB4p7L i złożenia 
kompletu podpisanych dokumentów do Działu Kształcenia Podyplomowego 
ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, pok. 52.  



• kandydaci niezakwalifikowani na tym etapie rejestracji, ale spełniający warunki udziału 
w projekcie, są zapisani na liście rezerwowej (przy zachowaniu kolejności zgłoszeń). 

• w przypadku, gdy wyczerpany zostanie limit zgłoszeń Uniwersytet Rzeszowski 
zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu rekrutacji.    

• w przypadku, gdy do końca terminu rekrutacji nie zgłosi się wymagana liczba 
uczestników, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie możliwość przedłużenia 
rekrutacji.   

 
b. Drugi etap: Walidacja, która składa się z: 

• wywiadu wstępnego (dotyczącego potrzeb edukacyjnych i pozaedukacyjnych), 

• oceny umiejętności osób zgłoszonych, 

• badania motywacji osób zgłoszonych. 

 

c. Trzeci etap trzeci: przekazanie informacji zwrotnej oraz ustalenie zakresu wsparcia 
edukacyjnego, doradczego i, w zależności od zapotrzebowania, psychologicznego lub 
prawnego.  

 
3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami polityki równości szans kobiet 

i mężczyzn oraz zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.  

4. Wyniki procesu rekrutacji zostaną przekazane osobom, które brały udział w rekrutacji w formie 
telefonicznej lub poprzez e-mail.  

VI. Prawa i obowiązki  
1. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do:  

a. Skorzystania z bezpłatnych szkoleń, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów.  

b. W razie zapotrzebowania – do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego.  

c. W razie zapotrzebowania – do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. 

d. Bezpłatnej opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w trakcie szkoleń.  

e. Uzyskania zaświadczenia o ukończeniu danego kursu oraz potwierdzenia nabycia nowych 
umiejętności, pod warunkiem przystąpienia do procesu sprawdzania i potwierdzania 
efektów uczenia się.  

f. Zgłaszania uwag dotyczących realizacji szkoleń i doradztwa do Grantodawcy, tj.  Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji, tel. 572-675-512, e-mail: szansa@frse.org.pl 

 
2. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązane są do:  

a. Realizacji indywidualnego programu szkoleń oraz w razie zapotrzebowania wsparcia 
psychologicznego lub  prawnego.  

b. Uczestnictwa w zajęciach zgodnie z harmonogramem. 

c. Przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w UR. 

 

6. Tematyka szkoleń  
 

W ramach projektu oferowane będą szkolenia w zakresie:  

a. język polski jako obcy (120 godzin), 

mailto:szansa@frse.org.pl


b. instytucje w Polsce (18 godzin), 
c. podstawy poszukiwania pracy w Polsce (18 godzin), 
d. pracuję legalnie w Polsce (18 godzin), 
e. wiedza o Polsce (18 godzin), 
f. finansowe ABC (18 godzin), 
g. transport i komunikacja (2 godziny). 

  
Każda osoba uczestnicząca w projekcie jest zobowiązana do przystąpienia do procesu sprawdzania 
efektów uczenia się oraz ich potwierdzenia.  
 

7. Harmonogram  
 
Wstępny harmonogram wsparcia zostanie udostępniony osobom uczestniczącym po zakwalifikowaniu 
się do projektu. Cykle szkoleniowe oraz harmonogram wsparcia mogą ulec zmianie.  
 

8. Dodatkowe informacje  
 
Jednostki Uniwersytetu Rzeszowskiego realizujące projekt: 
 
Centrum Polonijne UR 
al. Mjr. W. Kopisto 2b 
35-959 Rzeszów 
pokój nr 117 
budynek A3 
tel.: +48 17 872 12 77 
email: polonus@ur.edu.pl 
 
Dział Kształcenia Podyplomowego UR 
ul. prof. Stanisława Pigonia 8, pok. 52  
35-959 Rzeszów  
tel. 17 872 11 48, 17 872 10 96 
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl 
 
 

mailto:polonus@ur.edu.pl
mailto:studiapodyplomowe@ur.edu.pl

