
 

Regulamin 

kwalifikacji do uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym w ramach Europejskiego Projektu Edukacyjnego „Intercultural 

Primary School Education - InterPriSE", 

współfinansowanego przez Unię Europejską na podstawie umowy nr 2014-2-EL02-KA105-001013. 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad kwalifikacji do uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym w ramach Europejskiego 

Projektu Edukacyjnego „Intercultural Primary School Education - InterPriSE", współfinansowanego przez Unię 
Europejską na podstawie umowy nr 2014-2-EL02-KA105-001013, zwanego dalej Projektem. 

2. Organizatorem wyjazdu i realizatorem Projektu jest Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w 

Szczecinie, ul. Mieszka I 61C, 71-011 Szczecin. 

3. W ramach Projektu można zakwalifikować się do wyjazdu zagranicznego, podczas którego uczestnicy będą brać 

udział w szkoleniu przygotowanym przez koordynatora projektu INTERACTIVE MEDIA KNOWLEDGE TRANSFER z 

siedzibą w Patras w Grecji, Dionisou 11 26500 Patras, Grecja. 

4. Miejscem docelowym wyjazdu jest Patras (Grecja). 

5. Do wyjazdu zagranicznego mogą zakwalifikować się maksymalnie 2 osoby, które spełnią łącznie następujące 
warunki: 
1) nie ukończyły 30 roku życia i są osobami pełnoletnimi, 

2) są studentami trzeciego roku studiów licencjackich, kierunek Pedagogika, studentami studiów magisterskich, 

kierunek Pedagogika lub absolwentami studiów wyższych, kierunek Pedagogika, 
3) podpisały umowę o uczestnictwo w wyjeździe realizowanym w ramach Projektu, 

4) zadeklarowały w kwestionariuszu zgłoszeniowym do Projektu zamiar uczestnictwa w wyjeździe, 
5) udzieliły odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu zgłoszeniowym do Projektu, 

6) uzyskały najwyższą ilość punktów podczas oceny odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym, 

7) pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikującą do wyjazdu. 
6. Oceny udzielonych przez kandydatów do wyjazdu odpowiedzi na pytania dokonuje komisja konkursowa, zwana 

dalej Komisją, składająca się z 3 osób wyznaczonych przez realizatora Projektu. 

7. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby pozostające z uczestnikami Projektu w związku małżeńskim, będące ich 
krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia, związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a 
także pozostające z nimi w takim stosunku prawnym, że mogłoby to mieć wpływ na ocenę Komisji. 

8. Komisja dokonuje oceny odpowiedzi na pytania według kryteriów kreatywności i oryginalności. Komisja dokonując 

oceny przyznaje liczbę punktów od 1-5. 

9. Komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikujące do wyjazdu z osobami, które uzyskają największą liczbę punktów. 

10. Kwalifikację do wyjazdu otrzymują te osoby, które uzyskają największą liczbę punktów i pomyślnie przejdą 
rozmowę kwalifikującą do wyjazdu. W przypadku równej ilości punktów, decyduje pierwszeństwo złożenia 

kwestionariusza zgłoszeniowego do Projektu. 

11. Komisja wyłoni osoby do wyjazdu najpóźniej w terminie do dnia 20.10.2014 r. 

12. W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do wyjazdu, zrezygnuje z uczestnictwa, na jej miejsce zostaje 

zakwalifikowana kolejna osoba, która uzyskała największą liczbę punktów i pomyślnie przeszła rozmowę 
kwalifikującą do wyjazdu. 

13. Od oceny Komisji nie przysługuje odwołanie. 

14. Każdy z kandydatów do wyjazdu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, co potwierdza 
podpisem na egzemplarzu Regulaminu. 

15. Niniejszy Regulamin przestrzega zaleceń w zakresie realizacji polityk odnośnie równości szans i niedyskryminacji, 

społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji. 

16. Zgłoszenia można przysyłać do 5.10.2014 r. 

 


