Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt POKL04.01.01-00-029/09 „Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii
polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju
kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych)”

Regulamin użyczania komputerów w ramach projektu POKL realizowanego
na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
1. Wniosek o użyczenie komputera w ramach programu „Studiuj z laptopem”
mogą składać studenci i doktoranci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
UAM w Poznaniu.
2. O użyczenie komputera mogą ubiegać się studenci oraz doktoranci, którzy:
a.
b.
c.
d.

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (kryterium socjalne)* lub
mają znakomite wyniki w nauce (kryterium naukowe)** lub
mają orzeczony stopień niepełnosprawności (kryterium zdrowotne) lub
stali się ofiarą zdarzenia losowego, mającego wpływ na ich sytuację materialną
(kryterium losowe).

3. Warunkiem udziału w programie jest zaliczenie poprzedniego roku studiów do
dnia 30 września. Udział w programie uniemożliwiają:
a. przedłużenie sesji na m-c październik1,
b. warunkowe zaliczenie
c. powtarzanie roku2
d. reaktywacja3.
Powyższe warunki nie dotyczą studentów i doktorantów pierwszego roku studiów.

4. Przez złożenie podania rozumie się złożenie następujących dokumentów:
a. wniosku zgłoszeniowego oraz kwestionariusza osobowego uczestnika
projektu .
5. Termin składania wniosków i ogłoszenia listy osób objętych programem ustala
Komisja do oceny wniosków i podaje do wiadomości na stronie internetowej
http://www.e-ifpuam.amu.edu.pl/pokl/aktualnosci.htm.

* Do czasu dostarczenia zaświadczenia o przyznaniu stypendium socjalnego (wg UAM - data z góry określona)
sprzęt zostaje użyczony warunkowo. Nie otrzymanie stypendium socjalnego obliguje do oddania przez
beneficjenta laptopa w terminie 14 dni od terminu przyznania /nieprzyznania stypendiów socjalnych przez UAM
w danym roku kalendarzowym.
**W przypadku studentów I roku studiów licencjackich i doktoranckich brane są pod uwagę wyniki
postępowania rekrutacyjnego na studia ( weryfikowane przez Komisję programu „Studiuj z laptopem”) .
1

Nie dotyczy doktorantów .
Nie dotyczy doktorantów .
3
Nie dotyczy doktorantów .
2
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6. Beneficjent programu ma obowiązek w ciągu 14 dni od ogłoszenia listy:
a. podpisać umowę użyczenia ,
b. odebrać sprzęt i podpisać protokół odbioru wraz z regulaminem
użyczania komputerów.
7. Każdy komputer jest użyczany na czas określony w umowie.
8. Beneficjent programu ma obowiązek zwrócić komputer na podstawie protokołu
zdania sprzętu w terminie określonym w umowie użyczenia w następujących
przypadkach:
a. upływu okresu użyczenia wskazanego w umowie;
b. ukończenia studiów przed upływem okresu użyczenia wskazanego w
umowie;
c. skreślenia z listy studentów/doktorantów przed upływem okresu
użyczenia wskazanego w umowie.
9. Użyczający ponosi pełną odpowiedzialność za utratę bądź uszkodzenie
przedmiotu użyczenia na zasadach określonych w przepisach Kodeksu
Cywilnego.
10. Beneficjent projektu ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę
komputera na zasadach określonych w umowie użyczenia oraz w przepisach
kodeksu cywilnego, pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania
sądowego w celu przymusowego wyegzekwowania roszczeń należnych z tego
tytułu Użyczającemu.
11. Biorący do używania zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu użyczenia w
sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.
12. Użyczający ponosić będzie odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich
albo dóbr osobistych osób trzecich i zobowiązuje się do zadośćuczynienia
wszelkim związanym z tym roszczeniom.
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