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          REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH DO ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH 

 
§1 

1. Niniejszy regulamin określa tryb rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w wycieczkach do zakładów 

chemicznych organizowanych dla studentów kierunków Technologia Chemiczna, Inżynieria 

Chemiczna i Procesowa oraz Ochrona Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

ZUT w Szczecinie. 

2. Koszty przejazdów, ubezpieczenia oraz wyżywienia podczas wycieczek pokryte będą z budżetu 

projektu „Innowacyjny inżynier – chemia dla gospodarki i środowiska regionu 

zachodniopomorskiego” (zwanego dalej Projektem), który jest realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2. Wzmocnienie i rozwój potencjału 

dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 

gospodarki opartej na wiedzy. 

§ 2 

1. Grupa uczestników wycieczki wybrana będzie spośród uczestników Projektu, którzy złożą 

w określonym terminie w Biurze Projektu wniosek o zakwalifikowanie do udziału w wycieczce (wzór 

wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).  

2. Grupa uczestników wycieczki wybrana będzie przez Komisję określoną w § 3, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 4.  

§ 3 

1. Grupa uczestników wycieczki wybrana zostanie przez Komisję w składzie: 1) Kierownik Projektu – 

Przewodniczący Komisji; 2) Koordynator zadań uatrakcyjnianie kształcenia, staże i praktyki 

zawodowe – Sekretarz Komisji; 3) Starosta kierunku Technologia chemiczna – Członek Komisji, 

4) Starosta kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa – Członek Komisji, 5) Starosta kierunku 

Ochrona środowiska – Członek Komisji. 

2. Decyzje podjęte przez Komisję podpisuje jej Przewodniczący. 

§ 4 

1. W każdej wycieczce przewidziane jest uczestnictwo 40 studentów. 

2. W pierwszym etapie rekrutacji tworzone są listy chętnych uczestników z podziałem na kobiety 

i mężczyzn, w celu zachowania wskaźników udziału kobiet (60%) i mężczyzn (40%) założonych 

w Projekcie.  

3. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, uczestnicy wycieczki będą wybrani na 

podstawie listy rankingowej, tworzonej w oparciu o wyniki w nauce i zaangażowanie w realizację 

zadań Projektu. 
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4. Lista rankingowa utworzona będzie na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych przez 

studenta w poprzednim semestrze studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku braku zaliczenia przedmiotu, do obliczenia średniej ważonej przyjmuje się wartość 

równą zero. 

5. Studenci, którzy systematycznie uczestniczą w realizacji zadań Projektu (minimum 80% 

obecności) otrzymują premię w wysokości 50%. 

6. W przypadku kolejnych wycieczek organizowanych w ramach projektu, pierwszeństwo 

zapewnione jest osobom, które dotychczas nie brały udziału w wycieczce. 

6a. Odrębnie rozpatrywane są udziały w wycieczkach jednodniowych i dwudniowych. 

7. Jeżeli nie będzie możliwe jednoznaczne wyłonienie uczestników wycieczki, dodatkowym kryterium 

dla studentów, którzy na liście rankingowej zajmują ostatnie miejsce, będą wyniki w nauce uzyskane 

od początku studiów. 

8. Po pierwszym etapie rekrutacji osoby zakwalifikowane wpisywane są na listę uczestników. 

W przypadku wolnych miejsc przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym osoby wyrażające 

chęć udziału w wycieczce będą wpisywane na listę ogólną bez podziału na kobiety i mężczyzn.  

§ 5 

1. Komisja tworzy listę rezerwową na wypadek konieczności wyłonienia dodatkowych uczestników 

wycieczki.  

2. Studenci zakwalifikowani do uczestnictwa w wycieczce, którzy podejmą decyzję o rezygnacji, 

są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Biura Projektu, a na ich miejsce rekrutowane są 

osoby z listy rezerwowej w kolejności zgodnej z pozycją na liście. 

3. Brak uczestnictwa w wycieczce osoby zakwalifikowanej, bez wcześniejszej informacji 

o rezygnacji, wyklucza z możliwości ubiegania się o udział w kolejnych wycieczkach. 

§ 6 

1. Regulamin obowiązuje od 1.12.2013 r. 
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WNIOSEK 

O ZAKWALIFIKOWANIE DO UCZESTNICTWA W WYCIECZCE DO ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH 

 

Nazwisko i imię…………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kierunek studiów..……………………………………………………………………………………………………….. 

Ilość wycieczek odbytych w ramach projektu..………………………………………………….…………………….  

w tym jednodniowych:…………………… …….dwudniowych:……………………………. 

 

Oświadczenie 

1. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom, które uczestniczą w realizacji wycieczki. 
 

2. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach wizualnych powstałych podczas wycieczki dla 
potrzeb realizacji projektu. 

 
3. Zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania Biura Projektu w przypadku rezygnacji z udziału 

w wycieczce, najpóźniej 7 dni przed jej planowanym terminem. 

 

 
       ………………… ……….……………………................ 

Data               Podpis Studenta 

 

 

 

WYPEŁNIA KOMISJA 

 

Średnia ważona ocen uzyskanych w poprzednim semestrze studiów……………………………………………. 

Premia za systematyczne uczestnictwo w realizacji zadań projektu………………………………………………. 

Ostateczna liczba punktów……………………………………………………………………………………………… 

 

Decyzja 

□ zakwalifikowano do uczestnictwa w wycieczce   □ zakwalifikowano na listę rezerwową uczestników wycieczki 

 

……………………  …………………….......................... 
Data             Podpis Przewodniczącego Komisji 


