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Załącznik do zarządzenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 8 lutego 2021 r.

REGULAMIN REJESTRACJI I UCZESTNICTWAW PROJEKCIE PT.:
„MOOC dla nauk o edukacji”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa III:
„Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie
wyższym”

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy regulamin określa warunki rejestracji i uczestnictwa w kursach e-learningowych
zamieszczonych na platformie NAVOICA.pl, zwanej dalej „Platformą”, w ramach projektu
„MOOC dla nauk o edukacji”, realizowanego na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny „Wiedza Edukacja
Rozwój”, Oś priorytetowa III: „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1:
„Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

2. Okres realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „Projektem”, jak również
liczbę uczestników określa umowa POWR.03.01.00-00-W027/18 oraz aktualny wniosek o
dofinasowanie Projektu.

§2

1. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów/-tek studiów I, II stopnia,
studentów/-tek studiów jednolitych magisterskich oraz osób zainteresowanych bezpłatnymi
kursami edukacyjnymi w formie e- learningu, odpowiadających potrzebom społeczno-
gospodarczym: językowym, informatycznym, analitycznym, komunikacyjnym, w tym
umiejętnościom rozwiązywania problemów oraz w zakresie przedsiębiorczości, poprzez
opracowanie i realizację 5 kursów zamieszczonych na platformie MOOC PL, obecnie
Navoica.pl, w okresie 24 m-cy od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. Kursy realizowane w języku
polskim i angielskim, dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, np. niedosłyszących:
- Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji,
- Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens? Przyjaźnie o polskiej interpunkcji,
- Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów,
- Myślenie komputacyjne. Rozwijanie kompetencji kluczowych związanych z
wykorzystaniem technologii,

- Źródła informacji naukowej w środowisku internetowym.
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2. Realizacja kursów odbywać się będzie w formie kursów e-learningowych na platformie
Navoica.pl pod adresem https://www.navoica.pl, w dwóch edycjach1:

1) pierwsza edycja od 23.11.2020 r. do 15.02.2021 r.;
2) druga edycja od 01.04.2021 r. do 31.07.2021 r.

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie są zobowiązane do:
1) zarejestrowania się na platformie Navoica.pl pod adresem https://navoica.pl, zgodnie z

Warunkami korzystania z Platformy Navoica dostępnymi pod adresem
https://www.navoica.pl/tos,;

2) dokonania wyboru formy wsparcia wymienionych w §2 ust. 1, tj. dokonania wyboru
kursu/kursów, wraz z wyborem wersji językowej.

II. Zasady rejestracji i uczestnictwa w Projekcie

§3

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać studenci/-tki studiów I, II stopnia, studiów jednolitych
magisterskich oraz osoby zainteresowane bezpłatnymi kursami edukacyjnymi w formie e-
learningu, które dokonają rejestracji na Platformie NAVOICA pod adresem
https://www.navoica.pl .

2. Osoby zarejestrowane na Platformie będą mogły przystąpić do realizacji zamieszczonych tam
kursów, na zasadach ogólnej dostępności, z zachowaniem i przestrzeganiem zgodności
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób
niepełnosprawnych.

3. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, na podstawie wypełnionego przez Uczestnika
formularza rejestracji on- line na wybrany kurs zamieszczony na Platformie Naovica.pl oraz po
zaakceptowaniu :

1) oświadczenia uczestnika projektu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu;

2) zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie, stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu,

co upoważnia do uczestnictwa w projekcie i w wybranej formie wsparcia.
4. Rejestracja będzie prowadzona w 2 edycjach2 wymienionych w §2 ust. 2.
5. Dokonanie przez Uczestnika/-czkę rejestracji on-line wymienionej w ust. 1 stanowi

zobowiązanie Uczestnika/-czki do realizowania działań przewidzianych w Projekcie, w tym:
1) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań wynikających i związanych ze ścieżką

wsparcia;

1 Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego regulaminu lub terminu jego realizacji §

2 ust.2
2 Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego regulaminu lub terminu jego realizacji §

2 ust.2

https://www.navoica.pl
https://navoica.pl
https://www.navoica.pl/tos
https://www.navoica.pl
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2) każdorazowego informowania Koordynatora Projektu lub osoby przez niego wskazanej, o
zmianie danych osobowych Uczestnika/-czki, których podanie było wymagane na etapie
rekrutacji do Projektu. Spełnienie warunków zaliczenia kursu, opisanych w każdym kursie
e-learningowym, warunkuje ukończenie kursów i możliwość uzyskania zaświadczeń
potwierdzających odbycie kursów.

III. Zasady monitoringu uczestników Projektu

§4

1. Uczestnicy/-czki Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli, mającemu na celu ocenę
skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz udoskonalenie oferowanej formy
wsparcia, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu.

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i kontroli, Uczestnicy Projektu są zobowiązani do
rzetelnego wypełnienia danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji on-line oraz
zapoznania się i zaakceptowania załączników do formularza wskazanych w § 3 ust. 3
niniejszego regulaminu oraz do udziału w badaniach ankietowych.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

§5

1. Administratorem danych osobowych Uczestników/-czek Projektu jest minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-
926 Warszawa.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie dla Uczestników/-czek dotyczące
uczestnictwa w projekcie oraz przetwarzania danych osobowych znajduje się w formularzu
rejestracyjnym on-line na platformie Navoica.pl, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
1 i załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników/-czek w ramach Projektu odbywa się zgodnie
z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego
Regulaminu, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Instytucją
Pośredniczącą) a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (Beneficjentem Projektu).

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach platformy
Navoica.pl, w zakresie: imię, nazwisko uczestników kursów, postępy w kursie, ocena
ukończenia kursu, wyniki testów osiąganych w ramach kursów, pozostałe dane które
Administrator będzie zbierał od Uczestników w ramach prowadzonego kursu, imię i nazwisko
osób wspierających prowadzenie kursu, stopień lub tytuł naukowy, jednostka należące do
następującej kategorii osób: Uczestnicy kursów prowadzonych przez Administratora w ramach
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Platformy NAVOICA, osoby wspierające prowadzenie kursu w imieniu jednostki edukacyjnej
jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

5. W związku z realizacją Umowy współpracy zawartą między Uniwersytetm Śląskim w
Katowicach a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym oraz
Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą miedzy Uniwersytetm
Śląskim w Katowicach a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem
Badawczym, podmiotem przetwarzającym dane osobowy w zakresie , o którym mowa w ust 5
jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, al.
Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa.

6. Klauzula informacyjna dla Użytkowników platformy Navoica.pl znajduje się w pkt 12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Warunków korzystania z platformy Navoica
dostępnych pod adresem https://www.navoica.pl/tos

7. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu oraz
dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest
Koordynator Projektu.

V. Postanowienia końcowe

§6

1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się przepisy dokumentów
regulujących realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz odpowiednio
przepisy wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W przypadku
spraw nieuregulowych w w/w dokumentach zastosowanie mają przepisy prawa
ogólnoobowiązującego na terenie RP.

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego regulaminu lub terminu jego
realizacji.

3. Uczestnik/-czka zobowiązuje się do udzielenia Uczelni oraz instytucjom monitorującym
projekty finansowane ze środków UE wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz
udostępniania dokumentów związanych z realizacją niniejszego Projektu.

4. Uczestnik/-czka przystępując do Projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1: Oświadczenie uczestnika projektu
2. Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

https://www.navoica.pl/tos

