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§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w module ‘Szkoła Praktyków Biznesu – 

dostosowanie programów kształcenia do potrzeb gospodarki’ w ramach projektu „Uczelnia bliżej 

biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie” 

realizowanego przez Akademię Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie. 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

oraz realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  

Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z077/17 o dofinansowanie 

realizacji projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.  

2. Projekt realizowany jest przez Akademię Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie (dawniej 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa. Okres realizacji 

Projektu: 03.09.2018 r. – 30.08.2022 r. 

3. Biuro Projektu mieści się w Warszawie 01-030, ul. Pawia 55, pok. 212. Biuro czynne jest w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) w godzinach 08.00 - 15.00.  

4. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz efektywności zarządzania w 

formie kompleksowego programu „Uczelnia bliżej biznesu – zintegrowany program rozwoju 

WSFiZ” w okresie 4 lat (IX.2018 – VIII.2022).  

5. Celem szczegółowym w odniesieniu do modułu ‘Szkoła Praktyków Biznesu – dostosowanie 

programów kształcenia do potrzeb gospodarki’ jest zwiększenie praktycznych elementów 

kształcenia poprzez wdrożenie programu „Szkoła Praktyków Biznesu”, w ramach której 

wykładowcy-praktycy przeprowadzą wykłady i ćwiczenia dla 4172 studentów ostatnich 2 

semestrów studiów wszystkich kierunków I stopnia. 

6. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu należy do kompetencji Koordynatora/Koordynatorki Zadania.  

7. Informacje na temat Projektu zamieszczane są na stronie internetowej Projektu:  

uczelniablizejbiznesu.vizja.pl oraz w systemie extranet. 

8. Projekt będzie odbywać się z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

Ilekroć jest mowa w Regulaminie o:  

Projekcie – rozumie się przez to projekt pn.: „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju 

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie”, o numerze POWR.03.05.00-00-Z077/17 

finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

Szkole Praktyków Biznesu – rozumie się przez to moduł Szkoła praktyków biznesu – dostosowanie 

programów kształcenia do potrzeb gospodarki, e-mail: uczelniablizejbiznesu@vizja.pl  

http://www.uczelniablizejbiznesu.vizja.pl/
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Uczelni, AEH – rozumie się przez to Akademię Ekonomiczno – Humanistyczna w Warszawie (dawniej 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa. 

 

Organizatorze Projektu – rozumie się przez to Akademię Ekonomiczno - Humanistyczną w Warszawie 

(dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). 

 

Uczestniku/Uczestniczce Projektu – rozumie się przez to studentów/studentki 3-go roku studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich na kierunkach: Administracja, Finanse i 

Rachunkowość, Politologia, Zarządzanie, którzy po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w 

Regulaminie zostali/zostały zakwalifikowani/zakwalifikowane do udziału w Projekcie. 

 

Biurze Projektu – rozumie się przez to siedzibę Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie 

(dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) przy ul. Pawiej 55, pok. 212, 01-030 

Warszawa. 

 

Organizatorze – rozumie się przez to Dział Projektów Europejskich w Akademii Ekonomiczno – 

Humanistycznej w Warszawie. 

 

Orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności – rozumie się przez to orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 511) lub orzeczenie albo inny 

dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1878). 

 

Systemie Extranet – rozumie się przez to wewnętrzny system informatyczny przeznaczony do wymiany 

informacji pomiędzy studentami, wykładowcami i pracownikami Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej 

w Warszawie. 

 

Regulaminie – rozumie się przez to regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Uczelnia bliżej biznesu 

– Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie” 

 

Władzach Uczelni – rozumie się przez to organy jedno- lub wieloosobowe uprawnione do podejmowania 

decyzji w imieniu AEH. 

 

§ 3 

Warunki przystąpienia do projektu 

1. W ramach modułu Szkoła Praktyków Biznesu wsparciem z EFS w celu podniesienia 

kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki rozwoju kraju objętych zostanie 4172 

studentów/studentek V i VI semestru studiów licencjackich, stacjonarnych i niestacjonarnych 

na kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Politologia, Zarządzanie w Akademii 

http://www.uczelniablizejbiznesu.vizja.pl/
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Ekonomiczno-Humanistycznej  

w Warszawie.  

2. Wsparcie dla studentów/studentek w ramach modułu Szkoła Praktyków Biznesu obejmuje 10 
modułów efektywnego praktycznego kształcenia w formie 60h kursu. Każdy moduł to 6h: 3h 
wykładów i 3 warsztatów. Na każdym kierunku wdrożono 5 modułów/szkół odpowiadających 
specyfice danego kierunku. 
Przyporządkowanie modułów/szkół do kierunków: 

a. Zarządzanie: Szkoła Zarządzania, Szkoła Marketingu, Szkoła Prawa i Administracji, Szkoła 
Przedsiębiorczych Kobiet, Szkoła Komunikacji Społecznej i PR 

b. Finanse i Rachunkowość: Szkoła Finansów, Szkoła Bankowości, Szkoła Rachunkowości, Szkoła  
Audytu i Controllingu, Szkoła Przedsiębiorczych Kobiet 

c. Administracja: Szkoła Finansów, Szkoła Podatkowa, Szkoła Prawa i Administracji, Szkoła 
Komunikacji Społecznej i PR, Szkoła Przedsiębiorczych Kobiet 

d. Politologia: Szkoła Komunikacji Społecznej i PR, Szkoła Prawa i Administracji, Szkoła 
Zarządzania, Szkoła Marketingu, Szkoła Przedsiębiorczych kobiet 

3. Student/Studentka objęta programem wsparcia w ramach modułu Szkoła Praktyków Biznesu 

przedkłada w biurze Projektu następujące dokumenty aplikacyjne:  

a. Formularz dane osobowe Uczestnika projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa). Formularz można wypełnić on-line za pośrednictwem strony  

www.extranet.vizja.pl lub w wypełnić odręcznie w biurze Projektu. Odmowa podania danych 

osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

b. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa) 

c. Oświadczenie Uczestnika Projektu ws. przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa) 

Dokumenty aplikacyjne wymienione w lit. a – c należy wypełnić i złożyć podczas pierwszych zajęć 

zgodnie z harmonogramem studiów. 

W przypadku wypełnienia dokumentów w formie elektronicznej, student/studentka zobowiązany/a 

jest do niezwłocznego dostarczenia dokumentów  do biura Projektu, w formie wydruku opatrzonego 

własnoręcznym podpisem. 

4. Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane i nie podlegają zwrotowi. 

5. Regulamin Projektu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są:  

a. w Biurze Projektu, 

b. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Projektu www.uczelniablizejbiznesu.vizja.pl  

zakładka Szkoła Praktyków Biznesu oraz na stronie: www.extranet.vizja.pl  

 

§ 4 

Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki: 

a) jest studentem/studentką V lub VI semestru, studiów licencjackich, na kierunkach 

realizowanych na Uczelni tj. Administracja, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Politologia, 

w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

b) zapoznał/a, akceptuje i przestrzega Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa moduł Szkoła 

Praktyków Biznesu – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb gospodarki. 

c) wypełnił/a formularz dane osobowe Uczestnika projektu 

http://www.uczelniablizejbiznesu.vizja.pl/
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d) wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu poprzez 

podpisanie i złożenie wraz z formularzem dane osobowe, „Oświadczenia Uczestnika/czki 

Projektu ws. przetwarzania danych osobowych” (odmowa podania danych osobowych oraz 

brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 

w ramach Projektu). 

e) złożył/a kompletnie wypełnioną Deklarację Uczestnictwa 

 

§5 

Organizacja zajęć 

1. Organizacja zajęć, wykaz przedmiotów wraz ze sposobem zaliczenia w ramach modułów Szkoły 

Praktyków Biznesu będą podana do wiadomości Uczestników/Uczestniczek za pośrednictwem 

systemu extranet. 

Organizator Projektu zapewni prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą 

praktyczne doświadczenie w obszarach poszczególnych Szkół Praktyków Biznesu. 

2. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do niedzieli, w podziale na wykłady i warsztaty, zgodnie  

z harmonogramami zajęć dla poszczególnych kierunków i trybów studiów. 

3. Wszystkie zaplanowane zajęcia przewidziane w Projekcie będą odbywać się w Warszawie. 

4. Uczestnicy/Uczestniczki studiów w trakcie zajęć otrzymają materiały dydaktyczne. Materiały będą 

udostępniane Studentom za pośrednictwem systemu extranet lub w formie wydruków. 

5. Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość dokonywania, z ważnych przyczyn, zmian  

w programie studiów, harmonogramie zajęć oraz sposobie uzyskiwania zaliczeń w trakcie trwania 

zajęć w ramach Projektu.  

6. Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć. 

7. Uczestnictwo w wykładach i warsztatach, realizowanych w ramach Szkół Praktyków Biznesu jest 

obowiązkowe. 

8. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do wypełnienia testu przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu każdego modułu Szkół Praktyków Biznesu przewidzianego na danym kierunku studiów. 

9. Dopuszczalny limit nieobecności w ramach całego programu Szkoły Praktyków Biznesu na każdym 

kierunku wynosi 20%, tj. 6h w skali roku akademickiego objętego wsparciem w ramach Projektu. 

10. Przekroczenie przez Uczestnika/Uczestniczkę limitu 20% nieobecności na zajęciach  w okresie 

realizacji programu studiów (w tym nieobecności z powodu choroby) nie zwalnia Studenta/Studentki 

z obowiązku uzyskania zaliczenia modułów Szkół Praktyków Biznesu, wdrożonych do programu 

studiów na danym kierunku studiów. 

11. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia obecności w ramach uczestnictwa w zajęciach  

na innym trybie lub kierunku studiów, objętym równoważnym wsparciem w ramach Projektu za 

wcześniejszą zgodą Władz Uczelni pod warunkiem, że zajęcia z tego modułu/szkoły będą prowadzone 

w ramach innego kierunku lub w innej formie zaliczenia powyższych zajęć w trybie ustalonym 

indywidualnie z Władzami Uczelni. 

12. Zaliczenie modułu/szkoły odbędzie się poprzez weryfikacje list obecności oraz wypełnionego testu 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego modułu Szkół Praktyków Biznesu przewidzianego na 
danym kierunku studiów. 

13. Po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik/Uczestniczka projektu dodatkowo otrzyma 
zaświadczenie/certyfikat potwierdzający udział w projekcie. 

http://www.uczelniablizejbiznesu.vizja.pl/
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14. W przypadku skierowania Studenta/Studentki na warunkowe powtarzanie roku studiów, 

spowodowane brakiem zaliczenia modułu/modułów Szkół Praktyków Biznesu, Student/Studentka ma 

prawo do bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach w ramach Szkół z kolejnym rocznikiem studiów 

objętych wsparciem w ramach Projektu nie później niż roku akademickim 2021/2022. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 października 2018 r. 

2. Uczestnik/czka ma obowiązek informowania Organizatora Projektu o wszelkich zmianach danych 

teleadresowych, zmianach statusu i innych informacji mających wpływ na uczestnictwo w Projekcie.  

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, o których 

Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez stronę internetową. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej 

Projektu. 

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w siedzibie Biura Projektu. 

6. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

niniejszym Regulaminem, należy do Koordynatora/Koordynatorki Zadania.  

 
 

http://www.uczelniablizejbiznesu.vizja.pl/
mailto:uczelniablizejbiznesu@vizja.pl

