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Zasady uczestnictwa w Specjalistycznym Szkoleniu z Systemu 

Zarządzania Środowiskowego (uzyskanie kompetencji audytora 

wewnętrznego) organizowanego w ramach projektu  POKL 04.01.02 

„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” dla 

studentów II stopnia studiów kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale 

Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademii Górniczo – Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

 
 
1. Specjalistyczne Szkolenie z Systemu Zarządzania Środowiskowego(uzyskanie kompetencji audytora 

wewnętrznego) w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki 
zamawiane” przeznaczone są dla WYRÓŻNIAJĄCYCH się studentów studiów stacjonarnych kierunku 
Ochrona Środowiska. 

 
2. Specjalistyczne Szkolenie z Systemu Zarządzania Środowiskowego trwa na Wydziale: 

- Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska  - 30 godz. 
 
3.  W Specjalistycznym Szkoleniu z Systemu Zarządzania Środowiskowego realizowanym w ramach 

projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” student może 
uczestniczyć wyłącznie jeden raz . 

 
4. Student może brać udział w Specjalistycznym Szkoleniu z Systemu Zarządzania Środowiskowego 

realizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”  
tylko w przypadku gdy studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska są 
pierwszymi podjętymi studiami na II stopniu kształcenia. 

 
5. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z programem przedstawionym przez Firmę prowadzącą 

Szkolenie, wyłonioną na drodze przetargu. 
 
6. Zaliczenie Szkolenia zakończone jest testem kompetencji/egzaminem końcowym, które uprawnia do 

otrzymania certyfikatu Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania  środowiskowego. 
 
7. Realizacja Specjalistycznego Szkolenia z Systemu Zarządzania Środowiskowego finansowanego z 

projektu planowana jest w semestrach letnich w latach akademickich 2012/13 do 2013/14. 
 
1. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W SZKOLENIU 
 
1.1. AGH nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom. Kwalifikacja 

odbędzie się zgodnie podanymi poniżej zasadami. 
 
1.2.O Specjalistyczne Szkolenie z Systemu Zarządzania Środowiskowego ubiegać się mogą studenci 

studiów II stopnia. 
 
1.3.Osoby zainteresowane odbyciem Szkolenia składają swoje zgłoszenie do Specjalisty 

administracyjnego projektu Wydziału GGiOŚ w terminie rekrutacji. 

1.4. W przypadku, gdy liczba studentów ubiegających się o udział w Szkoleniu, przekracza 
maksymalną liczbę  studentów uprawnionych do udziału w Szkoleniu, o kolejności na liście 
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rankingowej decyduje średnia ocen za ostatni semestr studiów lub liczba punktów uzyskana w 
procesie rekrutacji na studia II stopnia. 

 
3. TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 
 
3.1 Procedura wyboru kandydatów: 
 
3.1.1. O zakwalifikowaniu na udział w Szkoleniu  decyduje właściwy Koordynator zadania projektu. 
3.1.2. Chętni do udziału w  Szkoleniu przedstawiają : 
- pisemną deklarację udziału w projekcie, 
- wydane przez właściwy dziekanat potwierdzenie średniej z toku studiów 
 
3.2. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Szkoleniu decyduje komisja powołana przez 

Koordynatora Zadania na podstawie kryterium:  
                     I. Studenci I roku II stopnia kształcenia – kryterium najwyższej ilości punktów 

uzyskanych w czasie rekrutacji na II stopień kształcenia.  
                   II.  Studenci II roku II stopnia kształcenia – kryterium najwyższej średniej ocen za  

ostatni semestr studiów II stopnia. 
 
3.3. Do udziału w Szkoleniu nie zostaną zakwalifikowani studenci: 
-dla których studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska nie są pierwszymi podejmowanymi 
studiami II stopnia kształcenia 
 
3.4. Studenci II roku II stopnia kształcenia będą w pierwszej kolejności kwalifikowani do udziału w 

Szkoleniu. Studenci I roku II stopnia studiów będą mieli możliwość odbycia Szkolenia w roku 
akademickim 2013/2014. 

 
4. TERMINY REKRUTACJI 
 
4.1 Rekrutacja na udział w Szkoleniu odbywa do 28 maja 2013 r. 
 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
5.1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie po jego podpisaniu przez Koordynatora Projektu na AGH i 

ma zastosowanie wyłącznie do staży organizowanych w ramach projektu POKL 04.01.02 
„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”  

 
6. ZAŁĄCZNIKI 
Integralną częścią Zasad uczestnictwa w Szkoleniu są następujące załączniki:  
Program szczegółowy Szkolenia w danym roku akademickim. 


