
 

Projekt nr POWR.03.01.00-00-O001/19-00 pt. „Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO” współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

 

KOMUNIKAT Z DNIA 04-01-2021 

O OTWARCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO”  
 

Termin ogłoszenia rekrutacji: 

Rekrutacja jest prowadzona w okresie od 04-01-2021 do 31-01-2021 r. 

 

Uczestnicy/uczestniczki projektu: studenci kierunku Ekonomia II/III rok studiów niestacjonarnych I 

stopnia, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach programu kształcenia oraz programu rozwoju 

kompetencji, prowadzących do osiągnięcia dodatkowych efektów kształcenia określonych przez 

pracodawców jako kluczowych wymagań na rynku pracy, a wsparcie w projekcie będzie realizowane, 

na każdym etapie, we współpracy z pracodawcami z sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych. 

Warunki udziału i uczestnictwa w projekcie: 

1. Uczestnikiem projektu będzie mogła zostać wyłącznie osoba, która złożyła wypełniony i podpisany 

formularz zgłoszeniowy oraz będzie spełniać kryteria określone w regulaminie. 

2. Na etapie rekrutacji należy złożyć następujący komplet dokumentów określone w regulaminie 

projektu pt. „Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO”: 

a) formularz rekrutacyjny / zgłoszeniowy, 

b) deklarację uczestnictwa projektu, 

c) oświadczenie uczestnika projektu. 

3.Złożenie formularza rekrutacyjnego/ deklaracji uczestnictwa oznaczać będzie, że uczestnik zapoznał 

się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W 

przypadku, gdy liczba osób chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę dostępnych 

miejsc utworzone zostaną listy rezerwowe.  
4. Dokumenty rekrutacyjne/ zgłoszeniowe kandydata/ tki należy składać do Biura Projektu – 

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie pokój nr 26 – Obsługa administracyjno-finansowa 

projektu przy ul 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn. 

5. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.  

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.  

6. Złożenie formularza rekrutacyjnego nie gwarantuje automatycznie udziału w projekcie.  

7. Szczegółowe zasady rekrutacji i udziału uczestników/uczestniczek w projekcie pn. „Pomorska 

strefa współpracy dla rozwoju BPO” przedstawia regulamin projektu, z którym należy się 

zapoznać przed złożeniem formularza rekrutacyjnego kandydata/tki. 

8. Regulamin projektu pt. „Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO” dostępny jest: 

 

a) w wersji elektronicznej na stronie https://psw.kwidzyn.edu.pl/o-projekcie.html. 
b) w wersji papierowej w Biura Projektu – Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie pokój nr 26 

– Obsługa administracyjno-finansowa projektu przy ul 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn. 
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