
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI OSÓB DO PROJEKTU 

UCZELNIA DLA WSZYSTKICH – PROGRAM LIKWIDACJI BARIER 

DOSTĘPNOŚCI KSZTAŁCENIA W GNIEŹNIEŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ 

MILENIUM 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie wśród: 

- studentów GSW MILENIUM z niepełnosprawnościami zainteresowanych udziałem w 

projekcie, 

- pracowników GSW MILENIUM zainteresowanych udziałem w projekcie. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie odrębnie wśród pracowników GSW MILENIUM i 

odrębnie studentów GSW MILENIUM z niepełnosprawnościami. 

3. Rekrutacja realizowana będzie z poszanowaniem polityki równych szans i 

niedyskryminacji. Osoby z niepełnosprawnością otrzymają niezbędne wsparcie przy 

aplikacji do projektu, dostosowane do ich indywidulanych potrzeb. 

4. Zasady rekrutacji: 

- zgłoszenia przyjmowane będą drogą internetową, pocztową oraz osobiście w Biurze 

Projektu, tj. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami; 

- w przypadku złożenia niekompletnych lub niepoprawnych zgłoszeń kandydaci zostaną 

wezwani do ich uzupełnienia; 

- jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji dokumentów; 

- zgłoszenia udziału będą rejestrowane (karta zgłoszenia); 

- lista osób zakwalifikowanych oraz rezerwowa dostępne będą w Biurze Projektu; 

- wyboru uczestników i bieżącego tworzenia list rankingowych i rezerwowych dokona 

Komisja Rekrutacyjna. 



 

 

5. Kryteria formalne rekrutacji: 

- studenci - przynależność do grupy docelowej, 

- pracownicy - przynależność do grupy docelowej. 

6. Kryteria premiujace w rekrutacji: 

- studenci GSW MILENIUM z niepełnosprawnościami w trudnej sytuacji materialnej 

według wzoru opartego na dochodzie na 1 os. w rodzinie (oświadczenie); 

- pracownicy GSW MILENIUM : za wykazanie luk kompetencyjnych; 

- w przypadku takiej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały osoby wskazane 

poniżej, a następnie decydować będzie kolejność zgłoszeń: 

● studenci GSW MILENIUM z niepełnopsrawnością -  osoby posiadające najtrudniejszą 

sytuację materialną, 

● pracownicy GSW MILENIUM : osoby posiadające niską świadomość i luki 

kompentencyjne w zakresie niepełnosprawności, na największym poziomie. 

7. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym w okresie: 02.2021 - 02.2023 przez 

Pełnomocnika Rektora ds, Osób Niepełnosprawnych i psychologa, pod nadzorem 

Kierownika Projektu. 

8. Dokumentacja rekrutacyjna i informacje o bieżących terminach naborów 

umieszczane będą na stronie www projektu i będą dostępne w Biurze Projektu. 

 

 

 

 

 

 


