
       Załącznik  

do zarządzenia nr 48 

 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

 

 

Regulamin udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez 

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniach oraz warsztatach 

organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. 

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1) Organizatorze szkoleń to rozumie się przez to Biuro Karier Uniwersytetu 

Śląskiego (zwane dalej: Biuro Karier UŚ) z siedzibą przy ul. Bankowej 12  

w Katowicach; 

2) Uczestniku szkoleń to rozumie się przez to osobę, która wyraziła chęć udziału  

w szkoleniach lub warsztatach organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu 

Śląskiego i otrzymała informację o zakwalifikowaniu się na wybrane przez siebie 

wydarzenie; 

3) Szkoleniu to rozumie się przez to bezpłatne wydarzenie organizowane przez Biuro 

Karier Uniwersytetu Śląskiego w celu rozwoju kariery zawodowej uczestników 

szkolenia (w tym: warsztaty). 

3. Zakres i tematyka szkoleń organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego 

dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.bk.us.edu.pl. 

 

§2 

Rekrutacja na szkolenia 

1. Zgłoszenia na szkolenia rozpoczynają się na 7 dni przed organizowanym wydarzeniem. 

2. Zgłoszenia można dokonać: 

1) osobiście w siedzibie Biura Karier UŚ: Katowice, ul. Bankowa 12, pokoje 120-122; 

2) telefonicznie pod numerami: (32) 359-19-82 i (32) 359-20-32, 

3. Zgłoszenie wymaga podania następujących danych: 

1) imię i nazwisko; 

2) status na rynku pracy (student, absolwent, osoba bezrobotna, osoba zatrudniona); 

3) uczelnia, kierunek i rok studiów; 

4) numer telefonu do kontaktu; 

5) adres e-mail do kontaktu. 

4. Osoba dokonująca zgłoszenia na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach organizacji tegoż wydarzenia. 

5. Osoba dokonująca zgłoszenia na szkolenie jest zobowiązana do podania prawdziwych 

danych. Ich zgodność zostanie sprawdzona z Uniwersyteckim Systemem Obsługi 

Studiów (USOS). Osoba podająca informacje nieprawdziwe nie będzie mogła 

uczestniczyć w organizowanym wydarzeniu. 

6. Szkolenia i warsztaty organizowane przez Biuro Karier UŚ są skierowane przede 

wszystkim do studentów I stopnia, II stopnia i studiów jednolitych magisterskich oraz 

III stopnia także do absolwentów (do roku od ukończenia studiów) Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach. Osoby te mają pierwszeństwo w udziale w wydarzeniach i są 



wpisywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń na „listę główną uczestników wydarzenia” – 

aż do wyczerpania miejsc. 

7. Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy ukończyli studia powyżej 

roku od daty organizacji wydarzenia, a także osoby spoza uczelni są wpisywane na 

„listę rezerwową uczestników wydarzenia”.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania szkolenia z uwzględnieniem 

odrębnych kryteriów kwalifikacji, innych niż w § 2 ust 6 i 7, o czym poinformuje          

w opublikowanym ogłoszeniu o szkoleniu. 

9. Na dzień przed organizowanym wydarzeniem pracownik Biura Karier UŚ potwierdza 

chęć udziału osób wpisanych na „listę główną uczestników wydarzenia”  

w organizowanym wydarzeniu. 

10. Jeśli na „liście głównej uczestników wydarzenia” pozostaną lub zwolnią się miejsca, to 

na dzień przed organizowanym wydarzeniem pracownik Biura Karier UŚ podejmie 

próbę skontaktowania się z kolejnymi osobami znajdującymi się na „liście rezerwowej 

uczestników wydarzenia” w celu zaproszenia ich na organizowane wydarzenie. 

 

§3 

Organizacja szkoleń 

1. Organizator szkoleń zapewnia niezbędne do realizacji wydarzeń zaplecze lokalowe, 

techniczne i kadrowe. Informacja na temat miejsca realizacji wydarzenia zostanie 

opublikowana na stronie internetowej: www.bk.us.edu.pl. 

2. Organizator nie zapewnia Uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych. 

3. Organizator szkoleń nie zapewnia wyżywienia na czas trwania wydarzenia, ani kosztów 

dojazdu do miejsca szkolenia czy zakwaterowania. 

 

§4 

Uczestnictwo w szkoleniach 

1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do punktualności i uczestnictwa w całym 

wydarzeniu. Jeśli uczestnik jest zmuszony do wcześniejszego opuszczenia wydarzenia, 

to powinien ten fakt zgłosić przed rozpoczęciem wydarzenia. 

2. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do wypełnienia ankiety wstępnej i ankiety 

ewaluacyjnej. 

3. W przypadku utrudniania przez Uczestnika przebiegu wydarzenia (np. poprzez 

niekulturalne zachowanie) Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Uczestnika 

ze szkolenia.  
4. Zaświadczenia o udziale w szkoleniu wydawane są na wyraźną prośbę uczestnika, który 

był obecny na całym szkoleniu. Zgłoszenia należy skierować po zakończonym 

szkoleniu do pracownika Biura Karier 

 

§5 

Rezygnacja z udziału w szkoleniach 
Uczestnik szkolenia może zrezygnować z udziału w wydarzeniu, w którym zgłosił chęć 

udziału. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik szkolenia jest zobowiązany 

do poinformowania o tym fakcie pracownika Biura Karier UŚ – najpóźniej na dzień przed 

planowanym wydarzeniem. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 


