Regulamin rekrutacji do projektu
„Produkcja i promocja podcastów popularnonaukowych”
organizowanego w ramach projektu Uniwersytet Jutra II – zintegrowany program
rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

I. Warunki ogólne
1. Rekrutację do projektu oraz jej termin ogłasza Wydział Filozoficzny Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2. Dokładny termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych zostanie zamieszczony
w ogłoszeniu o rekrutacji oraz zostanie podany do wiadomości publicznej. Informacja
o rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Wydziału, mediach
społecznościowych Facebook i Instagram.
3. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane zapisane w części
II niniejszego Regulaminu.
4. Rekrutację przeprowadza komisja w trzyosobowym składzie:
 prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski,
 dr Mariusz Szynkiewicz,
 mgr Filip Leszczyński
5. Studenci dokonują zgłoszenia do projektu za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego udostępnionego na platformie Office 365, której odnośnik znajdzie się
w ogłoszeniu o rekrutacji.
6. Po przeprowadzeniu rekrutacji komisja przygotuje listę 16 osób zakwalifikowanych do
projektu oraz lista rezerwowa.
7. Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie i dalszym postępowaniu
związanym z udziałem w nim zostanie przekazana mailowo osobom
zakwalifikowanym. Osoby wpisane na listę rezerwowych również zostaną o tym
poinformowane.
8. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału.
9. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc lub późniejszej rezygnacji osób uprzednio
zakwalifikowanych do udziału w projekcie przewiduje się uruchomienie dodatkowej tury
rekrutacji na takich samych zasadach, jak w I turze
II. Kryteria rekrutacji
1. Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące kryteria formalne:
a. być studentami, którym w chwili rozpoczęcia warsztatów do zakończenia
kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry
b. przejść bilans kompetencji przed rozpoczęciem i po zakończeniu działań
projektowych. Bilans kompetencji przeprowadza Wydział Filozoficzny
w porozumieniu z Biurem Projektu Uniwersytet Jutra.
2. Uczestnicy projektu zobligowani są do podpisania deklaracji o uczestnictwie
w projekcie i oświadczenia RODO, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
3. Uczestnicy projektu zgłaszając się do udziału w warsztatach wyrażają zgodę
na organizację zajęć w formie stacjonarnej.

4. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie wymaga wpisania następujących
informacji:
a. podstawowe dane osobowe
b. wykaz aktywności studenckich (maks. 3)
c. krótkie uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie
d. informację na którym roku studiów kandydat będzie wpisany w roku
akademickim 2021/2022.
5. Zgłoszenia, które nie będą spełniać kryteriów rekrutacji zostaną odrzucone.
6. Ocena zgłoszeń kandydatów odbędzie się według następujących kryteriów
szczegółowych:
 wykaz dodatkowych aktywności studenckich (samorząd, koła naukowe,
konferencje, członkostwo w organizacjach studenckich): 0-3 pkt.
 krótkie uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie: 0-5 pkt.
 wpis na III rok studiów licencjackich w roku akademickim 2021/2022 – 2 pkt.
 wpis na II rok studiów uzupełniających magisterskich w roku akademickim
2021/2022 – 2 pkt.
 wpis na II rok studiów licencjackich w roku akademickim 2021/2022 – 1 pkt.
 wpis na I rok studiów uzupełniających magisterskich w roku akademickim
2021/2022 – 1 pkt.
7. W ramach rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
8. Kandydaci z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowani do projektu.
9. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku kandydatów
o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować wyższa ocena za uzasadnienie chęci
uczestnictwa w projekcie, a w następnej kolejności ocena za dodatkowe aktywności
studenckie.

