
 
 

 

 

 

 

REGULAMIN REALIZACJI  

PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO  

„PI System monitoringu losów absolwentów” 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,  

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby  

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,  

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa sposób realizacji projektu innowacyjnego testującego pn. „PI 

System monitoringu losów absolwentów”. Projekt współfinansowany jest przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. 

Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby  

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,  

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 

2. Realizatorem Projektu (Beneficjentem Projektodawcą) jest Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Chełmie, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.01-00-

289/11-00 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pełniącym funkcję Instytucji 

Pośredniczącej. 

3. Biuro Projektu mieści się przy ul. Pocztowej 54, pokój 204. 

4. Informacje na temat projektu zamieszczone są na stronie: www.pwsz.chelm.pl, w zakładce 

„Projekty PWSZ finansowane przez Unię Europejską”, pod adresem: 

http://www.pwsz.chelm.pl/fundusze_ue/index.php?id=020.   

5. Okres realizacji projektu: 01.10.2012 r. – 30.09.2015 r. 

 

§2 

Cel i formy działań 

 

1. Głównym celem projektu jest uzyskanie przez uczelnie zdolności do reagowania na potrzeby 

zmieniającego się rynku pracy poprzez wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego 

nurtu polityki do IX.2015 r. spójnego systemu monitorowania losów absolwentów. 

2. Cele szczegółowe projektu: 

a) osiągnięcie skuteczności działania systemu poprzez zastosowanie profesjonalnych narzędzi i 

metod badawczych, wdrożonych i upowszechnionych do IX.2015; 

b) uzyskanie do I.2015 wysokiej efektywności pozyskiwania danych do systemu dzięki 

połączeniu tradycyjnych i elektronicznych metod kontaktu i redystrybucji ankiet. 

c) uzyskanie do I.2015 wysokiej jakości badania, poprzez zapewnienie wysokiej 

responsywności ankiet. 

3. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną użytkownicy systemu z 3 uczelni testujących, 

łącznie 30 osób. 

4. Szczegółowy harmonogram działań dostępny będzie na stronie internetowej projektu. 

 

§3 

Użytkownicy 

 

1. Użytkownicy projektu, w wymiarze docelowym, to pracownicy uczelni wyższych użytkujący 

system monitoringu w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych, którzy w wymiarze 

upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki uczestniczyć będą w konferencji oraz w 

szkoleniu upowszechniającym produkt. 

http://www.pwsz.chelm.pl/
http://www.pwsz.chelm.pl/fundusze_ue/index.php?id=020


 
 

2. Użytkowników w wymiarze testowania stanowić będą m.in. pracownicy biur karier, dziekanatów, 

działu toku studiów, centrów informatycznych z 3 uczelni z terenu Lubelszczyzny, w tym: jednej 

niepublicznej oraz jednej kształcącej na poziomie licencjata, jednej na poziomie magistra oraz 

jednej na poziomie doktora. 

3. Odbiorców stanowić będą: 

a) w wymiarze docelowym - szkoły wyższe z regionu i kraju (prywatne i publiczne), 

prowadzące edukację na I, II i III stopniu kształcenia; 

b) w wymiarze upowszechniania i włączenia do głównego nurtu polityki - 100 uczelni 

publicznych i prywatnych z regionu i kraju, w tym prowadzących edukację na 

poszczególnych stopniach kształcenia, potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem 

wypracowanego produktu; 

c) w wymiarze testowania - wstępna wersja produktu zostanie udostępniona 3 uczelniom   

terenu Lubelszczyzny, w tym 1 niepublicznej oraz 1 kształcącej na I, II i III kształcenia.   

4. Wybór użytkowników systemu następować będzie na podstawie: 

a) skali problemu – liczba uczelni, które nie dysponują systemem monitoringu i mogą być 

zainteresowane produktem; 

b) kolejności zgłoszeń 

c) potencjału uczelni: liczba kierunków i poziomów kształcenia; 

d) zaangażowania w upowszechnianie projektu.  

5. Wybór odbiorców odbywać się będzie w oparciu o: 

a) zaangażowanie w uruchomienie monitoringu losów absolwentów; 

b) kolejność zgłoszeń przy zachowaniu reprezentacji następujących typów uczelni: publicznych 

i niepublicznych, prowadzących kształceni na I, II i III stopniu kształcenia; 

c) listy intencyjne, potencjał oraz zaangażowanie w proces tworzenia produktu. 

6. Działania włączające skierowane będą do następujących grup: uczelnie i ich pracownicy, 

studenci/absolwenci, pracodawcy oraz związki pracodawców, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Krajowa Sieć Tematyczna, urzędy i instytucje zawiązane z polityką edukacji i rynku 

pracy, organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji i rynku pracy. 

  

§4 

Zakres i formy działań 

 

1. Realizacja projektu odbywa się w trzech, następujących po sobie etapach: I. Przygotowanie 

produktu, II. Wdrażanie, III. Upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki. 

2. W etapie I: Przygotowanie produktu przewidziane są następujące działania: 

a) Prace ekspertów-analityków rynku nad pogłębiona analizą problemu; 

b) Spotkania ekspertów mające na celu opracowanie systemu monitoringu losów absolwentów 

oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego. 

3. W etapie II: Testowanie przewidziane są następujące działania: 

a) Testowanie opracowanego produktu na grupie badawczej, stanowiącej 10% populacji 

absolwentów 2013/2014 trzech uczelni testujących z Lubelszczyzny; 

b) Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu; 

c) Opracowanie produktu finalnego. 



 
 

4. W etapie III: Upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki przewidziane są 

następujące działania: 

a) Publikacja i dystrybucja pakietów upowszechniających; 

b) Szkolenie dla odbiorców i użytkowników produktu; 

c) Seminarium upowszechniające dla pracodawców; 

d) Konferencja upowszechniająca. 

5. Terminy realizacji poszczególnych etapów dostępne będą na stronie internetowej projektu. 

  

 

 

Mgr Agata Mazur  

…………………………….. 

Kierownik projektu 

 

 

 

 

 

Chełm, październik 2012 roku  


