Studia dofinansowane
ze środków UE
najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty należy dostarczyć, by móc skorzystać z dofinansowania?
Żeby wziąć udział w projekcie, wypełnij „Deklarację uczestnictwa w projekcie” i przynieś ją do Biura
Rekrutacji razem ze standardowym kompletem dokumentów wymaganych przy zapisie na studia.
Jak zapisać się na studia dofinansowane? Jak wygląda proces? To proste:
1. W
 ypełnij formularz zapisu online: https://www.wsb.pl/rekrutacja/krok1.
2. Wybierz specjalność objętą dofinansowaniem, wykaz specjalności:
http://projekty.wsb.wroclaw.pl/Rekrutacja_ZPU.
3. W
 ypełnij „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, plik do pobrania:
http://projekty.wsb.wroclaw.pl/upload/files/ZPU/Deklaracja_uczestnictwa_1rok.pdf.
4. Jak najszybciej złóż komplet dokumentów z Biurze Rekrutacji.
5. P
 ierwszą listę zakwalifikowanych osób ogłosimy 5 września. Deklaracje można wypełniać
do 28 września.
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Zapisałem się na specjalność objętą dofinansowaniem zanim ruszyła rekrutacja do projektu. Czy
w tej sytuacji mogę skorzystać z dofinansowania?

TAK Jeśli zapisałeś się na studia przed startem rekrutacji na studia dofinansowane (czyli przed 1 lipca
2018 r.) i wybrałeś jedną ze specjalności dofinansowanych a teraz chciałbyś skorzystać z dofinansowania, to:
1. Wypełnij „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, plik do pobrania:
http://projekty.wsb.wroclaw.pl/upload/files/ZPU/Deklaracja_uczestnictwa_1rok.pdf.
2. Jak najszybciej złóż deklarację w Biurze Rekrutacji.
Czy mogę zmienić specjalność na objętą dofinansowaniem?

TAK Jak najszybciej skontaktuj się z Biurem Rekrutacji i zadeklaruj chęć zmiany.
Dostarcz również wypełnioną „Deklarację uczestnictwa w projekcie”:
http://projekty.wsb.wroclaw.pl/upload/files/ZPU/Deklaracja_uczestnictwa_1rok.pdf.
Do kiedy powinnam złożyć dokumenty rekrutacyjne?
W terminie 7 dni od daty zapisu przez formularz elektroniczny. Rekrutacja do projektu trwa
do wyczerpania miejsc. Aby skorzystać z dofinansowania na studia, jak najszybciej wypełnij
i złóż w Biurze Rekrutacji „Deklarację uczestnictwa w projekcie”:
http://projekty.wsb.wroclaw.pl/upload/files/ZPU/Deklaracja_uczestnictwa_1rok.pdf.
Czy po I roku studiów będę mógł zmienić specjalność na inną, nie objętą dofinansowaniem?

TAK ALE…
…stracisz dofinansowanie studiów oraz korzyści płynące ze studiowania na specjalności objętej projektem
np. dostęp do oprogramowania i technologii związanych z tą specjalnością.
Czy po otrzymaniu dofinansowania mogę zrezygnować ze studiów np. po I roku?

TAK Bez żadnych konsekwencji finansowych. Mamy jednak nadzieję, że podejmujesz decyzję
o rozpoczęciu studiów świadomie, zostaniesz z nami do końca studiów i zdobędziesz dyplom .
Czy jeśli teraz wybiorę studia nie objęte dofinansowaniem, będę mógł skorzystać
z dofinansowania na II roku studiów?

NIE Rekrutacja do projektu prowadzona jest od 1 lipca do 28 września 2018 r. Po 28 września nie będzie
możliwości przystąpienia do projektu.
Czy rezygnacja ze studiów objętych dofinansowaniem wiąże się z dodatkowymi kosztami?

NIE
Czy na studiach dofinansowanych będą dodatkowe listy obecności na zajęciach?

NIE Udział w projekcie nie zmienia zasad związanych ze studiowaniem. Jeżeli na niektórych zajęciach
prowadzący prowadzi listy obecności i ich wymaga – to one nadal będą. W ramach uczestniczenia
w projekcie nie będzie tworzona dodatkowa dokumentacja w postaci m.in. list obecności.
Czy studia dofinansowane wymagają ode mnie zdania dodatkowych egzaminów, zaliczeń
lub napisania np. dodatkowego projektu?

NIE Udział w projekcie nie zmienia zasad związanych ze studiowaniem. Na specjalnościach objętych
dofinansowaniem obowiązywać będą te same regulaminy i zasady, które dotyczą studiów nie objętych
dofinansowaniem.
Czy po otrzymaniu dofinansowania mogę skorzystać z innych promocji, zniżek i stypendiów?

TAK Dzięki dofinansowaniu obniżysz czesne za studia na II i III roku (na studiach magisterskich na I i II),
a dzięki promocji cenowej (czasowej) obniżysz czesne na I roku studiów. Dodatkowo bez problemu możesz
korzystać ze stypendiów.
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Czy osoby z poza UE mogą skorzystać z dofinansowania?

TAK Te same zasady przystąpienia do projektu dotyczą wszystkich studentów WSB we Wrocławiu, są
one zawarte w Regulaminie rekrutacji: http://projekty.wsb.wroclaw.pl/upload/files/ZPU/Regulamin_
rekrutacji.pdf.
Czy korzystający z dofinansowania mogą normalnie pracować na etacie?

TAK Jeżeli zatem jesteś dobrze zorganizowany i masz czas i na naukę, i na pracę – gratulujemy!
Doceniamy takie postawy. Jesteśmy uczelnią, która pomaga łączyć obie aktywności.
Kiedy kończy się projekt? Czy muszę coś zrobić, aby go zakończyć?
Udział projekcie kończy się zdobyciem dyplomu. Czyli tak jak każdy student, będziesz musiał obronić
pracę dyplomową, zależnie od kierunku po 6 lub 7 semestrach.
Czy inaczej będzie wyglądać obrona?

NIE Obrona pracy dyplomowej będzie przebiegała tak samo dla studiujących z dofinansowaniem
i bez dofinansowania.
Co to jest Bilans Kompetencyjny?
Bilans Kompetencyjny to krótki test Twoich kompetencji. Odbędzie się na początku oraz na koniec projektu.
Dzięki temu będziemy mogli porównać, jak zmieniła się wiedza i kompetencje naszych studentów. Nie ma
on żadnego wpływu ani na twoje oceny, ani na wysokość dofinansowania.
W jakim celu są zbierane i będą przetwarzane moje dane osobowe?
Swoje dane przekazujesz nam składając „Deklarację uczestnictwa w projekcie”. Na tej podstawie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czyli instytucja, która udzieliła dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej, będzie miała prawo do skontaktowania się z Tobą i np. zapytania czy wiesz, że Twoje studia
są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do czego jestem zobowiązany przystępując do projektu?
Uczestnictwo w projekcie nie nakłada na Ciebie żadnych formalnych zobowiązań. Tak jak każdy student
powinieneś się uczyć i maksymalnie wykorzystać czas studiów na zdobycie wiedzy oraz własny rozwój.
Czym poza ceną różnią specjalności dofinansowane od innych?
Tym co wyróżni Twoje studia będzie dostęp do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, obejmującej
nowe laboratoria, specjalistyczne oprogramowanie oraz najnowszą literaturę przedmiotu. Ponadto
wykładowcy na Twoich studiach przejdą dodatkowe, specjalistyczne szkolenia, dzięki którym będą jeszcze
lepiej przygotowani do prowadzenia zajęć.
Będziesz studiował zgodnie z nowym, zmodernizowanym programem nauczania. Został on opracowany
we współpracy z przedstawicielami firm i jest dostosowany do obecnego rynku pracy a także uwzględnia
rozwój technologii, na jakich będą pracować firmy w najbliższych latach.
Co zyskuję dzięki dofinansowaniu?
• Niższe czesne
• Dostęp do nowoczesnego oprogramowania i laboratoriów
• Program zajęć tworzony przez pracodawców na potrzeby rynku pracy
JAKIE LABORATORIA POWSTANĄ NA UCZELNI?
1. Laboratorium Internetu Rzeczy (kierunek Informatyka)
Utworzone zostanie Laboratorium Internetu Reczy - Internet od Things (IoT). Istotą Internet of Things
są urządzenia podpinane do sieci, które gromadzą i wysyłają dane. Dane te mogą zostać następnie
wykorzystane do usprawnienia codziennego życia, zarówno w skali makro (np. system zarządzania
ruchem w Los Angeles, gdzie na ulicach miasta umieszczone są czujniki magnetyczne i sensory
monitorujące ruch. Dane wysyłane przez te czujniki, trafiają do systemu komputerowego, który kontroluje
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4,5 tys. świateł i decyduje, jak pokierować ruchem w mieście, rozładowując korki), jak i w skali mikro
(np. dozór warunków zewnętrznych oraz wewnętrznych gospodarstw domowych w wykrywaniu zagrożeń
takich, jak dym lub zanieczyszczenia powietrza, kontrola poziomu temperatury oraz oświetlenia).
W jeszcze mniejszej skali są to akcesoria osobiste (tzw. wearables) takie, jak np. opaski sportowe, które
monitorują puls podczas uprawiania sportu i są dzięki temu w stanie oszacować liczbę spalonych kalorii.
2. Laboratorium iMac (kierunek Informatyka)
Prowadzenie zajęć w laboratorium iMAC pozwoli studentom nabywać umiejętności związane
z programowaniem aplikacji mobilnych w oparciu o najlepsze rozwiązania technologiczne. System Apple
dzięki bardzo dobremu wsparciu specjalistycznego oprogramowania znakomicie nadaje się do kodowania.
Bez problemu uruchomia się z jego poziomu serwer Apache obsługujący PHP, Python oraz inne języki
programowania.
3. Laboratorium VR (kierunek Informatyka)
W ramach Laboratorium powstanie 5 stanowisk umożliwiających pracę nad aplikacjami w technologiach
VR (HTC Vive, Oculus Rift) oraz AR (Hololens). Dodatkowo dzięki telefonom iPhone, iPad, Google Pixel,
Lenovo Phab 2, możliwa będzie praca nad aplikacjami rozszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem
wielu technologii.
4. Laboratorium RFID w Opolu (kierunek Logistyka inżynierska)
Laboratorium RFID rozwija usługi teleinformatyczne. RFID (radio-frequency identification) to technika,
która wykorzystuje fale radiowe, umożliwia odczyt i zapis do układu RFID. Odczyt etykiet jest możliwy
z odległości do kilku metrów od anteny czytnika. W laboratorium są symulowane procesy magazynowe
identyczne z tymi, które są realizowane w przedsiębiorstwach. RFID to technologia teraźniejszości
i przyszłości, stosowana już m. in. w: magazynach, kartach płatniczych zbliżeniowych, sklepach
(do zabezpieczenia i identyfikacji towarów), kartach dostępu do chronionych stref budynków, systemach
automatycznych opłat drogowych, do kontroli czasu w czasie zawodów sportowych.
Jaki jest terminarz rekrutacji? Kiedy otrzymam informację o dofinansowaniu?
Wyniki ogłaszane będą zgodnie z poniższym harmonogramem. Informację o uzyskaniu dofinansowania
otrzymasz w wiadomości e-mail. W podanych terminach sprawdzaj skrzynkę pocztą, by nie
przeoczyć wiadomości!
Rekrutacja na studia dofinansowane prowadzona jest zgodnie z poniższymi terminami:
I tura wyników o zakwalifikowaniu do projektu: 5 września 2018 r.
II tura wyników o zakwalifikowaniu do projektu: 12 września 2018 r.
III tura wyników o zakwalifikowaniu do projektu: 21 września 2018 r.
IV tura wyników o zakwalifikowaniu do projektu: 26 września 2018 r.
V tura wyników o zakwalifikowaniu do projektu: 28 września 2018 r.
Osoby zakwalifikowane do projektu w turze:

Termin złożenia dokumentów do:

I

11 września 2018 r.

II

20 września 2018 r.

III

25 września 2018 r.

IV

28 września 2018 r. do godz. 13.00

V

29 września 2018 r.

O której godzinie będzie lista rankingowa?
Listy rankingowe dostępne będą po godzinie 13:00.
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