REGULAMIN PROJEKTU
Kursy kwalifikacji zawodowych w zawodach związanych
z inteligentną specjalizacją na Mazowszu.
Nr projektu: RPMA.10.03.04-14-2987/15
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie, zakres
projektu, przywileje i obowiązki uczestników projektu nr RPMA.10.03.04-14-2987/15
Kursy kwalifikacji zawodowych w zawodach związanych z inteligentną specjalizacją na
Mazowszu realizowanym w ramach Programu Regionalnego Województwa
Mazowieckiego 2014 - 2020, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
2. Projektodawca: Zbigniew Dubicki Navigator Training Direction, ul. Raduńska 4a, 01-681
Warszawa.
3. Projekt jest realizowany od 01.07.2016 do 30.06.2018.
4. Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie.
5. Dane projektu:
6. Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu
7. Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe
8. Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych
9. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§2 CEL PROJEKTU
1. Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji w zawodach związanych
z inteligentną specjalizacją na Mazowszu przez 56 osoby dorosłe w tym 28 kobiet i 28
mężczyzn, mieszkańców woj. mazowieckiego w okresie realizacji projektu.
2. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:
a) nabycie kwalifikacji nabycie kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk (kod
zawodu 351203) przez 42 osoby, dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego
w okresie realizacji projektu,
b) nabycie kwalifikacji w zawodzie Technik teleinformatyk (kod zawodu 351103)
przez 14 osób dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego w okresie realizacji
projektu.
3. Powyższe cele są zgodne z celem szczegółowym RPOWM: poprzez realizację projektu
nastąpi wzrost kwalifikacji w zawodach związanych z inteligentną specjalizacją na
Mazowszu, co spowoduje większe szanse uczestników projektu na rynku pracy.

§3 UCZESTNICY PROJEKTU
1. Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu jego uczestnikami mogą być
dorośli (18+) mieszkańcy województwa mazowieckiego zgłaszający z własnej
inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji.
2. Priorytetowo traktowane będą osoby, które są w trudnej sytuacji na rynku pracy ze
względu na:
a) wiek - osoby po 50r.ż.
b) brak / niskie / nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacje
zawodowe
c) niepełnosprawność
d) zamieszkanie - mieszkańcy wsi
§4 ZAKRES PROJEKTU
1. Projekt obejmuje kursy kwalifikacji zawodowych w zawodach Technik Informatyk
i Technik Teleinformatyk
2. Kursy kwalifikacji zawodowych w zawodzie TECHNIK INFORMATYK:
a) kwalifikacja 1 - E.12: Montaż, eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych; program:
 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 Naprawa komputera osobistego oraz:
 Efekty kształcenia wspólne: BHP, Podstawy działalności gospodarczej, jęz. obcy
zawodowy, Kompetencje personalno-społeczne, Organizacja małych zespołów.
 Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego:
Systemy operacyjne, Sieci komputerowe, Witryny, Aplikacje internetowe,
Administracja bazami danych, Programowanie aplikacji internetowych.
Łącznie 410 godzin.
b) kwalifikacja 2 - E.13: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie
sieciami; program:
 Projektowanie, wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
 Konfigurowanie urządzeń sieciowych
 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi oraz:

 Efekty kształcenia wspólne: BHP, Podstawy działalności gospodarczej, jęz. obcy
zawodowy, Kompetencje personalno-społeczne, Organizacja małych zespołów
 Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego:
Systemy operacyjne, Sieci komputerowe, Witryny, Aplikacje internetowe,
Administracja bazami danych, Programowanie aplikacji internetowych.
Łącznie 371godzin.
c) kwalifikacja 3 - E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami; program:
 Tworzenie stron internetowych
 Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
 Tworzenie aplikacji internetowych oraz:
 Efekty kształcenia wspólne: BHP, Podstawy działalności gospodarczej, jęz. obcy
zawodowy, Kompetencje personalno-społeczne, Organizacja małych zespołów
 Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego:
Systemy operacyjne, Sieci komputerowe, Witryny, Aplikacje internetowe,
Administracja bazami danych, Programowanie aplikacji internetowych.
Łącznie 449 godzin.
3. Kursy kwalifikacji zawodowych w zawodzie TECHNIK TELEINFORMATYK
a) kwalifikacja 1 - E.15: Uruchamianie oraz utrzymanie terminali, przyłączy abonenckich;
program:
 Uruchamianie, utrzymanie systemów komputerowych
 Uruchamianie, utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
 Uruchamianie, utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych oraz
 Efekty kształcenia wspólne: BHP, Podstawy działalności gospodarczej, jęz. obcy
zawodowy, Kompetencje personalno-społeczne, Organizacja małych zespołów
 Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego:
Elektrotechnika i elektronika, Technologie elementów teleinformatycznych,
Systemy teletransmisyjne, Komputerowe wspomaganie projektowania, Pomiary
elektryczne, elektroniczne, Systemy komputerowe
Łącznie 521 godzin
4. Zajęcia będę odbywały się w grupach 20sto osobowych, w weekendy i/lub
popołudniami w Warszawie lub w innym miejscu, gdzie zbierze się grupa.
5. Wszystkie kursy będą monitorowane i poddane ewaluacji.

6. Kursy kończy egzamin zewnętrzny potwierdzający nabyte kwalifikacje w danym
zawodzie. Egzamin będzie przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje będzie Zaświadczenie wystawione
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.
§5 PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a) wypełniania wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu
b) regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach
c) podejścia do egzaminu zewnętrznego
d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych
e) Uczestnik projektu ma prawo do:
f) bezpłatnego udziału w projekcie
g) bezpłatnego uzyskania zaświadczenia o nabytych kwalifikacjach zawodowych
h) bezpłatnego poczęstunku w postaci słodyczy oraz ciepłych i zimnych napoi
i) bezpłatnych materiałów dydaktycznych
j) celem zapewnienia równego dostępu do wsparcia osobom dojeżdżającym w szczególnie
trudnym położeniu np.: bezrobotnym, niepełnosprawnym, zwracali będziemy koszty
dojazdu.

Warszawa, 10 maja 2017 roku.

