
 

„Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów 
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rynku pracy” 

Zasady rekrutacji do projektu 

 

organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu 

„Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów 

Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rynku pracy” 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Definicje i pojęcia 

Występujące w zasadach rekrutacji pojęcia oznaczają: 

1. Projekt – „Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów 

Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rynku pracy” 

2. Biuro Karier – Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (w wydziale toruńskim  

i bydgoskim). 

3. Uczelnia – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń. 

4. Student – osoba, która posiada status studenta Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. 

5. Uczestnik - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 2. 

Podstawy realizacji działań w ramach projektu 

1. Projekt realizowany przez Uczelnię, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Działania 3.1 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Projekt zakłada następujące  formy wsparcia: 

a) Indywidualne doradztwo zawodowe – dotyczyć będzie m.in.: badania kompetencji  

i predyspozycji zawodowych (2h), planowania ścieżki kariery lub doradztwa w zakresie 

przedsiębiorczości (3h) – łącznie 5 h/uczestnika (obowiązkowe). 

b) Grupowe doradztwo zawodowe (warsztaty grupowe) – 1 warsztat (4h)/m-c., tematyka 

warsztatów dotycząca metod poszukiwania pracy i umiejętności miękkich, a także 

kształtująca postawy przedsiębiorcze i przygotowująca do założenia własnego biznesu – 

dobór tematów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami studentów. Część warsztatów, 

średnio 1 x w kwartale,  prowadzona we współpracy z pracodawcami i organizacjami 

pracodawców. Uczestnik powinien wziąć udział w min. 2 warsztatach. 

c) Coaching zawodowy –  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób, które 

znajdą zatrudnienie za pośrednictwem  Biura Karier. Celem spotkań będzie pomoc  

w adaptacji w miejscu pracy przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych (5 spotkań/1,5 

h/ co 3 tygodnie). Wsparcie tylko dla uczestników, którzy znajdą zatrudnienie w trakcie 

realizacji projektu. 

d) Mentoring – służyć będzie adaptacji w miejscu pracy poprzez pomoc Mentora, którego 

wyznaczy pracodawca. Zakres mentoringu będzie uzgodniony z pracodawcą  

z uwzględnieniem stanowiska i zakresu obowiązków pracownika - zatrudnionego 
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studenta. Wsparcie w wymiarze śr.2h/dziennie, tj. 40h/m-c, realizowane będzie   

w okresie 3 miesięcy od podjęcia pracy. Wsparcie przewidziane jest dla 10% uczestników. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

II. Rekrutacja studentów  

§ 3. 

Osoba ubiegająca się o udział w projekcie musi spełniać poniższe warunki: 

a) jest studentem/studentką Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu  

b) złoży komplet dokumentów wymienionych w § 4. ust. 1. 

 

§ 4. 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości 

szans, w tym płci, jawności i przejrzystości. Za zakwalifikowanie kandydatów do uczestnictwa  

w projekcie odpowiada Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora WSB w Toruniu na 

podstawie Zarządzenia nr 45/2016 z dnia 03.10.2016 r. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w na obu wydziałach WSB jednocześnie. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie w 5 edycjach: 

a. I edycja: X-XII 2016 

b. II edycja: IV-VI 2017 

c. III edycja: X-XII 2017 

d. IV edycja: IV-VI 2018 

e. V edycja: X-XII 2018 

4. Rekrutacja prowadzona będzie poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych: 

a. Formularz rekrutacyjny  

b. Deklaracja uczestnictwa w projekcie  

c. CV 

5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Karier, na stronach internetowych: 

www.wsb.pl/torun/studenci/biuro-karier/projekt-abk  

oraz www.wsb.pl/bydgoszcz/studenci/biuro-karier/projekt-abk 

6. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny. 

7. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne 

opatrzone datą oraz podpisem kandydata/-ki do Projektu. 

8. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się  

z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego warunków oraz złożenie 

kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 

9. Etapy rekrutacji: 

I etap – złożenie dokumentów rekrutacyjnych. 
II etap - weryfikacja przez Komisję kwalifikowalności kandydatów pod kątem kryteriów 
dostępu oraz przyznanie punktów za spełnienie kryteriów premiujących 
III etap – ogłoszenie listy uczestników.  
IV etap – podpisanie z uczestnikami umów i oświadczeń.  

10. Kryteria rekrutacji: 
a. kryteria dostępu: (oceniane na podstawie formularza rekrutacyjnego, zaświadczeń i 

oświadczeń) - ocena 0/1 
b. kryteria premiujące:  (oceniane na podstawie oświadczeń/zaświadczeń) 
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- osoby z orzeczoną niepełnosprawnością: +3pkt; 

- osoby aktualnie niepracujące: +2pkt; 

- osoby bez doświadczenia zawodowego: + 1pkt. 
11. Do projektu będą zakwalifikowani kandydaci spełniający kryteria dostępu, którzy złożą 

kompletne dokumenty i uzyskają największą liczbę punktów z oceny kryteriów premiujących. 
W razie takiej samej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zostaną 
poinformowani mailowo i/lub telefonicznie o zakwalifikowaniu do projektu. Osoby, które nie 
zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu zostaną wpisane 
na listę rezerwową. 

12. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników istnieje możliwość uzupełnienia grupy  
o osobę z listy rezerwowej. 

13. W przypadku wystąpienia zagrożenia nieosiągnięcia wskaźników ilościowych założonych  
w Projekcie opisanych w §4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Projektodawca 
zastrzega, że w pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby spełniające kryterium odnoszące 
się do wskaźników ilościowych. 

 
 

III. Postanowienia końcowe 

§ 5. 

Szczegóły związane z realizacją określa Umowa o wzajemnej współpracy w sprawie  uczestnictwa 

studenta w projekcie, którą Kandydat podpisuje po zakwalifikowaniu do projektu.  

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza rekrutacyjnego wraz z deklaracją uczestnictwa 

2. Wzór umowy  oraz oświadczenia uczestnika. 


