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„Wdrożenie pilotażowych programów edukacyjnych w zakresie Innowacyjnej Przedsiębiorczości  

w Politechnice Warszawskiej” 

Przedmiotowa inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie  
„Wdrożenie pilotażowych programów edukacyjnych w zakresie 
Przedsiębiorczości Innowacyjnej w Politechnice Warszawskiej” 

 
W niniejszym Regulaminie stosowane określenia oznaczają: 

Projekt – przedsięwzięcie pt. „Wdrożenie pilotażowych programów edukacyjnych w 
zakresie Przedsiębiorczości Innowacyjnej w Politechnice Warszawskiej” współfinansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytetu IV.: „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działania 4.1.: 
„Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, 
Poddziałania 4.1.1.: „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. 

Zajęcia – zajęcia z przedmiotu „Przedsiębiorczość Innowacyjna” lub „Przedsiębiorczość 
Technologiczna”, będące wsparciem dla studentów Politechniki Warszawskiej w ramach 
Projektu. 

Lider projektu – Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. 

Wydziały uczestniczące w Projekcie – wydziały Politechniki Warszawskiej, które 
zadeklarują udział w Projekcie, rozumiany jako uruchomienie w ofercie przedmiotów 
obieralnych zajęć z przedmiotu „Przedsiębiorczość Innowacyjna” lub „Przedsiębiorczość 
Technologiczna” w ramach Projektu. 

Okres rekrutacji – okres zapisów na przedmioty obieralne na Wydziale uczestniczącym 
w Projekcie. 

Kandydat – osoba uprawniona do udziału w Projekcie, która złożyła w Punkcie 
przyjmowania kwestionariuszy rekrutacyjnych poprawnie wypełniony formularz 
zgłoszeniowy oraz zapisała się na zajęcia w ramach standardowej procedury na Wydziale. 

Formularz zgłoszeniowy – formularz, poprzez wypełnienie którego student zgłasza się 
do udziału w zajęciach.  

Punkt przyjmowania formularzy rekrutacyjnych – wykładowca przedmiotu 
„Przedsiębiorczość Innowacyjna” lub „Przedsiębiorczość Technologiczna” prowadzący 
zajęcia na Wydziałach biorących udział w Projekcie. 

Uczestnik projektu – student, którego nazwisko znalazło się na zatwierdzonej przez 
Wykładowcę liście zakwalifikowanych kandydatów na zajęcia, opublikowanej na stronie 
internetowej Projektu i podpisał deklarację uczestnictwa. 

Deklaracja uczestnictwa – formularz, który student zakwalifikowany na zajęcia jest 
obowiązany wypełnić i podpisać aby skorzystać ze wsparcia w ramach Projektu. 

Opiekun merytoryczny Projektu – Kierownik Projektu.  

Konsultant – ekspert w zakresie zarządzania, udzielający wsparcia merytorycznego przy 
realizacji Projektu. 

Witryna informacyjna Projektu – strona www.pw.seipa.edu.pl, na której będą 
zamieszczane wszelkie informacje dla uczestników Projektu.  
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§ 1.  
Cel projektu 

Celem Projektu jest wdrożenie programów edukacyjnych w zakresie innowacyjnej 
przedsiębiorczości na wybranych wydziałach Politechniki Warszawskiej, poprzez 
wprowadzenie ich do oferty dydaktycznej na wszystkich poziomach kształcenia.  

§ 2.  
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa studentów w Projekcie.  
2. Projekt jest realizowany przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, nr 

wniosku POKL.04.01.01-00-148/09-00  
3. Projekt jest realizowany w okresie: 01.07.2009 – 30.09.2011.  

§ 3.  
Kryterium dostępu 

Uprawnionymi do udziału w Projekcie są studenci Politechniki Warszawskiej (za moment 
przystąpienia do Projektu uznaje się datę złożenia formularza zgłoszeniowego), 
studiujący na studiach 1. Stopnia lub 2. Stopnia, którzy zaliczyli co najmniej 2 semestry 
studiów na Wydziałach uczestniczących w Projekcie i nadal tam studiują. 

§ 4.  
Nabór uczestników 

1. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się i kończy w tym samym terminie co zapisy na 
przedmioty obieralne na każdym z wydziałów biorących udział w projekcie. 

2. Rekrutacja prowadzona jest poprzez: 
a. zapisy na przedmiot obieralny o nazwie „Przedsiębiorczość Innowacyjna” 

lub „Przedsiębiorczość Technologiczna” na każdym z Wydziałów 
uczestniczących w projekcie; 

b. terminowe wypełnienie i złożenie przez kandydatów papierowej wersji 
formularza zgłoszeniowego, dostępnego u wykładowcy prowadzącego 
zajęcia oraz na stronie internetowej projektu. 

3. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego kandydat niezwłocznie dostarczy go 
wykładowcy, który będzie prowadził na danym wydziale zajęcia w ramach Projektu. 

4. Na podstawie formularzy zgłoszeniowych wykładowca biorący udział w Projekcie 
utworzy listę kandydatów do uczestniczenia w zajęciach. 

5. Uczestnikiem projektu zostaje student, który znalazł się na liście kandydatów i został 
zakwalifikowany przez wykładowcę na listę uczestników.  

6. Formularze zgłoszeniowe będą zbierane przez wykładowców wyłącznie w okresie 
rekrutacji. 

7. Lista uczestników projektu zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu w 
terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem nowego semestru.  

8. Uczestnik projektu może zrezygnować (z własnej woli) lub zostać wykluczony z zajęć 
(zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej) przed 
ich ukończeniem. Nie zwalnia go to od wypełnienia wymaganych przez Lidera projektu 
dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie.  
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§ 5.  
Wsparcie studentów w ramach Projektu 

1. Wsparcie studentów w ramach Projektu polega na umożliwieniu im uczestniczenia w 
zajęciach dydaktycznych „Przedsiębiorczość Innowacyjna” lub „Przedsiębiorczość 
Technologiczna”, wzbogaconych o możliwość skorzystania z doradztwa 
indywidualnego w ramach konsultacji.  

2. Wymiar godzinowy zajęć to minimum 30h, z czego co najmniej 25% jest 
przeznaczonych na zajęcia w formule warsztatów – pracy w grupach. 

3. Formalną stronę zajęć reguluje w przypadku każdego Wydziału uczestniczącego w 
Projekcie Rada Wydziału poprzez przyjęcie odpowiedniej Uchwały dotyczącej 
uruchomienia zajęć. 

4. Przedmiotem projektu jest realizacja następujących bloków szkoleniowych: 

Przedsiębiorczość Innowacyjna: 

WYKŁAD WARSZTATY PREZENTACJA 

W1.: O Przedsiębiorczości jako 
zjawisku społecznym i 
gospodarczym; 

W2.: Źródła finansowania, wybór 
formy prawnej dla nowego 
przedsięwzięcia biznesowego, 
system finansowo-księgowy w 
firmie; 

W3.: Zespół założycielski, kadry, 
kultura organizacyjna firmy, 
zarządzanie ludźmi; 

W4.: Jak zaistnieć na rynku?: 
marketing, franczyza, planowanie 
ekspansji firmy; 

W5.: Specyfika nowych 
przedsięwzięć technologicznych, 
wynalazki, patenty, ochrona praw 
własności przemysłowej – wykład 
gościnny. 

Praca studentów w grupach 
3-5-osobowych:  

G1.: praca z 
Ewaluatorem; 

G2.: stworzenie Wstępnej 
Koncepcji Biznesu 
(WKB); 

G3.: praca nad 
prezentacją wyników prac 
każdej z grup. 

 

P1.: Prezentacja 
końcowa 
projektów; 

P2.: Wizyta 
przedsiębiorcy 
(fakultatywnie). 

 

 

Przedsiębiorczość Technologiczna: 

WYKŁAD WARSZTATY PREZENTACJA 

W1.: Dlaczego własny biznes 
technologiczny? 

W2.: Od wynalazku do biznesu 
technologicznego; 

W3.: Przedsiębiorca i rynek 
technologiczny; 

W4.: Finansowanie biznesów 

Praca studentów w 
grupach 3-5-osobowych:  

G1.: stworzenie 
Wstępnej Koncepcji 
Biznesu 
Technologicznego; 

G2.: praca ze 

P1.: Prezentacja 
końcowa 
projektów; 

P2.: Wizyta 
przedsiębiorcy 
(fakultatywnie). 
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technologicznych 

W5.: Uruchomienie firmy 
technologicznej - i co dalej?  

Wstępnym Biznes 
Planem (fakultatywnie) 

G3.: praca nad 
prezentacją wyników 
prac każdej z grup. 

 

5. W ramach Projektu studenci otrzymują dostęp do: podręcznika, portalu 
internetowego wspierającego proces dydaktyczny oraz specjalistycznych narzędzi 
informatycznych służących opanowania materiału i przygotowania wstępnej wersji 
biznesplanu. 

6. Dodatkowo konsultacji studentom na ich życzenie może udzielić Opiekun 
merytoryczny Projektu oraz Konsultant. 

7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 75% zajęć 
(również nieobowiązkowych) pod rygorem skreślenia z listy uczestników. 

8. Student potwierdza obecność na zajęciach (również formalnie nieobowiązkowych) na 
każdym spotkaniu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności. 

9. Po zakończeniu zajęć i uzyskaniu zaliczenia student, na życzenie, otrzyma certyfikat 
potwierdzający zaliczenie zajęć. 

§ 6.  
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej 
projektu.  

2. Lider projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany 
wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego regulaminu na stronie 
internetowej projektu.  

 

 

 

 

Zatwierdził 

 

Kierownik Projektu 


