
  
  
  

 

  

 

 

Poznań 01.07.2016   
 

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Czas Zawodowców”  
  
  

 

1.  Informacje ogólne  

a) Nazwa i adres Beneficjenta :   

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu   

                       Ul. Robocza 4, 61-538 Poznań  

                   

b) Nazwa i nr projektu : „Czas Zawodowców”   POWR 03.01.00-00B051/15  

c) Termin realizacji : 01.07.2016 – 30.06.2019 roku  

 

2. Projekt „Czas Zawodowców”  jest finansowany   ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego  „Wiedza – Gospodarka - Rozwój”.  

3. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych  studentów i zwiększenie 

ich konkurencyjności na rynku pracy.  

4. Uczestnicy projektu zostaną objęci działaniami realizowanymi przez Akademickie 

Biuro Karier działające w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, w tym 

w szczególności:  

a) fachowym poradnictwem zawodowym świadczonym przez doradcę/coacha 

kariery,  

b) fachowym poradnictwem z zakresu przedsiębiorczości i zakładania własnej firmy,  

c) uczestnictwem w poradach indywidualnych oraz warsztatach kształtujących 

postawy przedsiębiorcze,  

d) diagnozie własnych kompetencji społecznych i zawodowych z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzędzi psychometrycznych,  

e) stworzeniu indywidualnego planu rozwoju zawodowego i ścieżki kariery,  

f) wzmocnieniu kompetencji zawodowych umożliwiających równy start na rynku 

pracy oraz  oraz wzrost konkurencyjności.  

 

5. W  całym okresie trwania projektu z przewidzianych form wsparcia skorzysta 750 

studentów.  
 



  
  
  
  

 

  

 

 
 

6. Udział w projekcie „ Czas Zawodowców” jest bezpłatny. Uczelnia nie pobiera z tego 

tytułu żadnych opłat.  

 

7. Uczestnikami projektu mogą być słuchacze różnych typów studiów realizowanych 

przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz studenci różnych 

typów studiów korzystający z usług  Biura Karier jako instytucji pośredniczącej na 

rynku pracy, czyli realizującej zadania Agencji Zatrudnienia.  

8. Projekt adresowany jest w szczególności do studentów  

a) bezrobotnych,  

b) aktywnie poszukujących pracy, od co najmniej 3 miesięcy,  

c) niepełnosprawnych, 

d) o niskich kwalifikacjach i niedostatecznym doświadczeniu zawodowym,  

e) planujących  przebranżowienie i założenie własnej działalności gospodarczej,  

f) zagrożonych wykluczeniem zawodowym,  

 

9. Projekt będzie realizowany z uwzględnieniem zasad równości płci.  

10. Warunkami uczestnictwa w projekcie są :  

 

a) posiadanie statusu zawodowego określonego w punkcie 7 i 8  Regulaminu 

Uczestnictwa w Projekcie,  

b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Beneficjenta oraz Instytucję Pośredniczącą 

 

 

11. Biuro Rekrutacji projektu „ Czas Zawodowców” znajduje się w Biurze Obsługi 

Studenta na parterze budynku dydaktycznego WSZIB w Poznaniu przy ulicy Roboczej 

4.  

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2016 roku.  

 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 


