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Załącznik do Zarządzenia Nr 01/UE/2023
Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka

z dnia 30.01.2023 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYCH KURSACH 
organizowanych w okresie trwałości projektu 

„CHOROBY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE – EDUKACJA I DIAGNOSTYKA”
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

(Regulamin)

§ 1 
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach organizowanych w okresie trwałości 
projektu, w ramach projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

2. Organizatorem kursów jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.
3. Kursy w okresie trwałości projektu będą realizowane od 1 lutego 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
4. Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu działalności edukacyjno-diagnostycznej w zakresie 

poszerzania wiedzy z dziedziny genetyki człowieka oraz nowych możliwości diagnostycznych chorób 
dziedzicznych zarówno w analizie genomu jak i jego produktów oraz zmian metabolicznych w oparciu 
o rozwiązania wypracowane przy udziale partnera ponadnarodowego.

5. Użyte w regulaminie skróty i pojęcia oznaczają:
a. Strona internetowa projektu - strona internetowa https://edu-metgen.imid.med.pl/ 
b. Uczestnik/czka kursu – osoba, która otrzymała informację o zakwalifikowaniu i została wpisana na listę 

uczestników kursu.

§ 2 
Rekrutacja uczestników kursów

1. Do udziału w kursie może aplikować osoba spełniająca co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a. Wykonuje zawód:

 lekarza - specjalizacja min. I stopnia 
 lekarza w trakcie specjalizacji
 diagnosty laboratoryjnego 
 diagnosty w trakcie specjalizacji
 technika laboratoryjnego

b. lub jest absolwentem – kierunku studiów:
 lekarskiego  lub pokrewnego lub biologicznego, biotechnologicznego, chemicznego, analityki 

medycznej, weterynaryjnego
c. lub studiuje na kierunku:

 lekarskim lub  pokrewne lub biologicznym, biotechnologicznym, chemicznym, analityki 
medycznej, weterynaryjnym

2. Procedura rekrutacyjna zakłada nabór w trybie ciągłym na terenie całego kraju, do momentu wyczerpania 
dostępnych miejsc na kursie.
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3. Za prawidłowo przeprowadzony proces rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna [3 osoby]. Będzie ona 
wyłaniać uczestników kursów, zgodnie z zasadami określonymi w par.3.

4. Informacje o szczegółowych warunkach udziału w kursie (formularze dokumentów rekrutacyjnych, agendy 
i terminy kursów), zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów kursów bez konieczności zmiany Regulaminu.
6. Osoba ubiegająca się o udział w wybranym kursie zapisywana jest na listę uczestników kursu jeśli jej profil 

wykształcenia lub specjalność zawodowa jest zgodna ze szczegółowymi kryteriami doboru uczestników do 
danego kursu, określonymi w § 2 ust.1, oraz z procedurą rekrutacji określoną w § 3 Regulaminu.

7. Organizator zapewnia stosowanie zasad równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet 
i mężczyzn w projekcie, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

§ 3
Procedura i kryteria rekrutacji

O przyjęciu Uczestnika/czki na kurs zadecyduje spełnienie kryteriów formalnych.
1. Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy: 

a) Etap pierwszy, to wypełnienie  przez kandydata/kę formularza rejestracyjnego  zamieszczonego na 
stronie internetowej projektu lub udostępnionego w inny sposób. 
W przypadku:
 lekarzy, diagnostów, techników laboratoryjnych – obowiązkowe jest podanie numeru prawa 

wykonywania zawodu (PWZ) lub wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych, etc.
 studentów – obowiązkowe podanie kierunku studiów

b) Etap trzeci, to weryfikacja kwalifikowalności kandydata/ki do projektu na podstawie wypełnionego 
formularza. 

c) Etap czwarty, to zakwalifikowanie uczestników przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w kursie,  
wpisanie zweryfikowanego/j kandydata/ki na listę uczestników kursu i poinformowanie kandydata/ki 
mailowo o wynikach rekrutacji.

2. Zamknięcie listy uczestników kursu nastąpi na dzień przed kursem, a w szczególnych sytuacjach również w 
dniu kursu.

3. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników/czek:
a) rekrutacja może zostać przedłużona aż do dnia rozpoczęcia kursu,
b) rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu,
c) kurs może zostać odwołany.

§ 4
Prawa i obowiązki uczestników/czek kursu

1. Osoby uczestniczące w kursie są zobowiązane do stosowania się do Regulaminu.
2. Udział w kursie jest bezpłatny.
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3. Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie  przez kandydata/kę formularza rejestracyjnego  
zamieszczonego na stronie internetowej projektu i zakwalifikowanie go/jej przez Komisję do udziału w 
kursie. Niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków uniemożliwi Uczestnikowi/Uczestniczce 
uczestnictwo w kursie.

4. Organizator zapewnia osobom uczestniczącym w kursie:

a. materiały szkoleniowe
b. certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o wzięciu udziału w kursie
c. punkty edukacyjne za każdy dzień kursu:

Punkty edukacyjne dla lekarzy – 8 pkt.
Punkty edukacyjne dla diagnostów – 2 pkt.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku 
wyczerpania miejsc, oraz prawo do odwołania kursu, o czym poinformuje zakwalifikowanych uczestników 
drogą mailową, oraz na stronie internetowej projektu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bądź wprowadzania dodatkowych 
postanowień. 

3. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej projektu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały okres trwania Projektu.

/dokument podpisany elektronicznie/
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