
 

Projekt pn. „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

Oświadczenie dotyczące zobowiązania Kandydata do udziału w Projekcie  

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………… 

(zwany/a dalej „Kandydatem/ką”) oświadczam, że w przypadku przyjęcia w roku akademickim 

2020/2021 na I rok studiów na kierunek Higiena Stomatologiczna, utworzony w ramach projektu 

„Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole 

stomatologicznym” (zwany dalej projektem) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych,  stanę się uczestnikiem projektu i będę realizował wszystkie 

działania wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2 – Stworzenie nowego 

programu kształcenia i utworzenie nowego kierunku studiów – Higiena Stomatologiczna  oraz treści 

niniejszego oświadczenia. 

 

 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 

§ 1. 

1. Kierunek studiów  Higiena stomatologiczna,  utworzony jest w ramach projektu pn. „Zintegrowany 

Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr POWR.03.05.00-00-

Z033/18, 

2. Kandydat/ka deklaruje przystąpienie do ww. projektu z dniem podpisania niniejszego 

oświadczenia.  

3. W przypadku przyjęcia na studia w wyniku pozytywnej rekrutacji kandydat/ka staje się 

studentem/tką  i  nabywa status uczestnika/czki projektu. 

4. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę rozpoczęcia roku akademickiego, tj. 

01.10.2020 r. 

5. Student/ka w czasie trwania studiów, tj. w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2023 staje się 

uczestnikiem/czką projektu i nie może zmienić kierunku, specjalizacji, a także formy realizacji 

studiów.  

6. Studia będą prowadzone zgodnie z planem studiów i programem kształcenia dla kierunku Higiena 

stomatologiczna, na  Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku 

Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
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§ 2. 

1. Warunki ukończenia studiów I stopnia, stacjonarnych na kierunku Higiena stomatologiczna i 

otrzymania tytułu zawodowego licencjat określa obowiązujący w Uczelni „Regulamin studiów I 

stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, 

zwany dalej „Regulaminem studiów” oraz „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2 – 

Stworzenie nowego programu kształcenia i utworzenie nowego kierunku studiów – Higiena 

stomatologiczna” - realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z 

wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, z zastrzeżeniem ust 3.  

2. Student/ka kierunku Higiena stomatologiczna oświadcza, że zapoznał się z „Regulaminem studiów” 

udostępnionym mu przez Uczelnię oraz ,,Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2 – 

stworzenie nowego programu kształcenia i utworzenie nowego kierunku studiów – Higiena 

stomatologiczna”, udostępnionym na stronie Uczelni www.umb.edu.pl/zpu2 i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania.  

3. Student/ka kierunku Higiena stomatologiczna oświadcza, iż rezygnuje z praw studenta 

przewidzianych w Regulaminie studiów, dotyczących możliwości powtarzania roku studiów, jak też 

korzystania z urlopu dziekańskiego.  

4. W przypadku rozbieżności w zapisach Regulaminu Studiów i Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa 

w zadaniu 2 (…), zastosowanie mają przepisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2 (…). 

5. Student/ka kierunku Higiena stomatologiczna przestaje być uczestnikiem projektu w przypadku:  

ostatecznego skreślenia Kandydata z listy studentów (rozstrzyga data decyzji o skreśleniu), 

z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 i 3.  

6. Uczestnictwo w projekcie wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów.  

 

§ 3 

1.  Student/ka kierunku Higiena stomatologiczna ma obowiązek przestrzegania wszelkich 

obowiązków, jakie nakłada na niego/nią Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), Statut Uczelni, Regulamin Studiów oraz Regulamin 

projektu dla zadania 2, a także do przestrzegania przepisów innych aktów prawnych obowiązujących 

w Uczelni.  

2.  Student/ka kierunku Higiena stomatologiczna jest zobowiązany/a do udziału we wszystkich 

formach zajęć dydaktycznych przewidzianych programem studiów, a także do terminowego 

zaliczania przedmiotów i składania egzaminów oraz wypełniania innych obowiązków dydaktycznych 

przewidzianych programem studiów.  

3. Ponadto,  Student/ka kierunku Higiena stomatologiczna ma obowiązek :  

a) wypełnienia i podpisywania dokumentacji sporządzanej w ramach Projektu,  

b) wypełniania kwestionariuszy i ankiet związanych z realizacją Projektu,  

c) brania udziału w badaniach monitorujących i ewaluacyjnych prowadzonych przez Uczelnię oraz 

instytucje posiadające do tego uprawnienia.  

d) bieżącego informowania Uczelni o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w 

Projekcie.  

http://www.umb.edu.pl/zpu2
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4. Nieobecność  Studenta/ki w zajęciach realizowanych w ramach kierunku Higiena Stomatologiczna 

dopuszczalna jest na zasadach wynikających z zapisów Regulaminu Studiów i regulaminów 

poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

5.  Student/ka kierunku Higiena stomatologiczna przekazuje Uczelni, w celu realizacji Projektu, swoje 

dane osobowe zawarte w dokumencie Dane uczestnika otrzymującego wsparcie w ramach projektu 

„Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole 

stomatologicznym” (dokument stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w zadaniu 2 – stworzenie nowego programu kształcenia i utworzenie nowego kierunku studiów – 

Higiena stomatologiczna) i oświadcza, że wszystkie dane tam zawarte są aktualne oraz zobowiązuje 

się do bezzwłocznego informowania Uczelni o każdej ich zmianie w formie pisemnej, bądź za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Student/ka kierunku Higiena stomatologiczna  ponosi 

odpowiedzialność za brak aktualizacji danych osobowych spowodowany niedopełnieniem 

powyższego obowiązku.  

 

6.  Uczelnia przetwarza dane osobowe studenta w celu realizacji Projektu oraz praw i obowiązków 

wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu. 

 

§ 4 

 

1. Student/ka kierunku Higiena stomatologiczna jest uprawniony do nieodpłatnego udziału 

w Projekcie, z zastrzeżeniem, że Uczelnia może pobierać opłaty za usługi edukacyjne wymienione w 

Art. 79 Ustawy Prawy o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 

2.  W przypadku zakończenia uczestnictwa w projekcie z przyczyny nieukończenia lub niemożności 

ukończenia studiów w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 5, w szczególności w przypadku 

wydłużenia okresu studiów z powodu niezaliczenia semestru, skreślenia z listy studentów, rezygnacji 

Studenta/ki z kontynuacji Studiów, niezaliczenia egzaminu dyplomowego lub wykluczenia z udziału w 

Projekcie, Uczelnia ma prawo zażądać zwrotu przez  Student/ka kosztów poniesionych przez UMB 

z należnościami ubocznymi, w tym z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych,  na 

działania w ramach Projektu dotyczące tego Kandydata, o ile rezygnacja  Studenta/ki skutkować 

będzie zwrotem dofinansowania przez UMB. 

 

3. Przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku zaistnienia ,,siły wyższej”, przez 

pojęcie które rozumie się zaistnienie szczególnych okoliczności, niezależnych od Stron, których Strony 

nie mogły przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w momencie podpisywania niniejszej 

Umowy, w szczególności długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, z którego 

musi wynikać brak możliwości studiowania lub innych udokumentowanych zdarzeń.  

 

4. Koszt utworzenia studiów 3-letnich l stopnia na kierunku Higiena stomatologiczna przypadający na 

1 uczestnika wynosi 37 194 zł, i jest to maksymalna kwota do zwrotu której może być zobowiązany 

student/ka. 
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§ 5 

Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kierunku studiów Higiena stomatologiczna  

w przypadku, gdy na dzień 30.09.2020 r., liczba osób przyjętych na ten kierunek wynosić będzie mniej 

niż 18 osób. 

 

 

 

 

 

................................................... 

     

data i czytelny podpis Kandydata/ki 


