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Zasady rekrutacji do programu Student Buddy Support 

 

Zasady rekrutacji do Programu Student Buddy Support w roku akademickim 2021/2022, zwany dalej „Programem”. 

1. Rekrutacja ma na celu wybranie studentów, którzy będą pełnili rolę Ambasadorów Dostępności, zwanych dalej 

„Uczestnikami”, w okresie od momentu wyboru do czerwca 2023. 

1.1. Podstawowym zadaniem Uczestnika jest udzielanie wsparcia w zakresie spraw związanych ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w szczególności w zakresie zdrowia psychicznego) innym studentom, 

a zwłaszcza studentom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

1.2. W wykonywaniu swoich zadań Uczestnik powinien kierować się zasadami szacunku (partnerstwa) oraz 

poufności. 

1.3. W ramach Programu Uczestnicy pozostają pod stałą opieką merytoryczną zespołu składającego się  

z psychologów oraz prawników.  

2. Uczestnicy biorą udział w Programie na zasadach wolontariatu.  

2.1. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Programie oraz wykonywane w jego ramach 

zadania.  

3. Do udziału w Programie w charakterze Ambasadorów Dostępności uprawnieni są:  

a. studenci, który aktualnie są na drugim roku studiów pierwszego stopnia,  

b. studenci, którzy ukończyli I rok studiów jednolitych magisterskich i aktualnie są na maksymalnie czwartym 

roku studiów, 

c. studenci, którzy aktualnie są na pierwszym roku studiów uzupełniających magisterskich. 

4. Rekrutacja odbywa się na podstawie: 

a. odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym, 

b. rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej z wybranymi kandydatami. 

5. Formularze ocenia komisja konkursowa w składzie dwuosobowym. 

5.1 Komisja konkursowa może wezwać kandydata do uzupełnienia braków w formularzu zgłoszeniowym,  

w terminie do 3 dni roboczych. 
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5.2. Formularze zgłoszeniowe przesłane po terminie, lub których braki nie zostały uzupełnione, nie będą 

rozpatrywane. 

5.3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów o przyjęciu do Programu 

zdecyduje kolejność zgłoszeń lub kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

6. Wybrani kandydaci mogą zostać dodatkowo zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną – w formie zdalnej na 

platformie MS Teams. 

7. Informacja o terminie rozmowy zostanie przekazana na wskazany w formularzu adres mailowy. 

7.1. W rozmowie kwalifikacyjnej bierze udział zaproszony kandydat oraz dwóch członków komisji 

konkursowej. 

8. Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej, aby w przypadku rezygnacji wszystkie miejsca zostały wykorzystane. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za formularze zgłoszeniowe, które nie zostaną dostarczone  

z przyczyn technicznych. 

10. Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o wynikach 

rekrutacji w formie elektronicznej na wskazany w formularzu adres mailowy. 

11. Decyzje komisji konkursowej mają charakter ostateczny i od wyników postępowania rekrutacyjnego nie 

przysługuje odwołanie. 

12. Organizatorzy programu zastrzegają sobie prawo zmiany zasad rekrutacji. 

13. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza, Uczestnik powinien wydrukować i podpisać oświadczenie 

dotyczące przetwarzania danych osobowych (załącznik 5) oraz dołączyć zdjęcie lub skan tego dokumentu do 

formularza zgłoszeniowego w odpowiednio wskazanym miejscu. 

14. Przed wysłaniem dokumentów zgłoszeniowych kandydaci mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszych 

zasad. Wysłanie formularza zgłoszeniowego do Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu. 

Link do formularza zgłoszeniowego: 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=kWLHUIAMRESi-0-

KsWjDEUlJRILfcuRLgGQwA3PyFEdUMTVHUDZLTkpDTjIyTzNGMlBFOE1XUDc1WS4u 
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