REGULAMIN
Giełdy Tematów Prac Dyplomowych
- przedsięwzięcia realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach Projektu
„Kadry dla Gospodarki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu.
§ 1. Informacje Ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Promotorów, Firmy i Studentów z Wyszukiwarki oraz Bazy
powstałej w ramach Giełdy Tematów Prac Dyplomowych realizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki” (projekt nr POKL.04.01.01-00-371/10) zwanego dalej
Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu.
2. Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem http://www.gtpd.ue.poznan.pl/,
3. Wyszukiwarka jest narzędziem umożliwiającym Studentom wyszukiwanie zgłoszeń Promotorów oraz Firm
według zadanych kryteriów i opcji wyszukiwania, tak aby wskazywać użytkownikowi interesujące go
informacje.

§ 2. Ogólne warunki korzystania
1. Oferta dostępna w ramach Giełdy Tematów Prac Dyplomowych skierowana jest do studentów studiów
stacjonarnych I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, .
2. Skorzystać z oferty Giełdy może student, który wypełni wszystkie dokumenty wskazane na stronie
internetowej Projektu w zakładce „Wsparcie karier/wymagane dokumenty” oraz dostarczy wymagane
formularze do Biura Projektu, znajdującego się w pokoju 1413 (XIV piętro Collegium Altum, ul. Powstańców
Wielkopolskich 16 w Poznaniu)
3. Korzystanie z Wyszukiwarki jest bezpłatne. Uczestnik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych
pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a serwerem UEP
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§ 3. Zasady korzystania dla Studenta
1. Student zapoznaje się z zasobami bazy, uzyskanymi podczas korzystania wyniku wyszukiwania
2. Po wyborze interesującej studenta Firmy, Student zobowiązany jest uzyskać zgodę od swojego Promotora na
realizację pracy dyplomowej w oparciu o zagadnienia wskazane przez Firmę/ dane niezbędne do
przeprowadzenie badań.
3. Po otrzymaniu wstępnej zgody, należy pobrać ze strony http://kdg.ue.poznan.pl/wsparcie-karier/gieldatematow-prac/ dokument „Oświadczenie studenta” oraz „Oświadczenie promotor”.
Po wypełnieniu, oba dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu Kadry dla Gospodarki.
4. Student składa w Biurze Projektu wypełnione prze siebie Oświadczenie, oraz Oświadczenie wypełnione przez
Promotora. Jeżeli student nie jest jeszcze członkiem Projektu, należy przynieść ze sobą wypełnione dokumenty
tzw. „Pakiet startowy” oraz dodać/ uzupełnić dane do Bazy Projektu.
5. Student nie nawiązuje samodzielnie kontaktu z Firmą.
6. Student zobowiązany jest przed otrzymaniem adresu oraz kontaktu do odpowiedniej osoby z Firmy, wystąpić o
i posiadać zaświadczenie wydane przez UEP informujące, że jest się studentem UEP
7. Jeżeli Firma wskazała dodatkowe warunki formalne student zobowiązany jest je spełnić.
§ 4. Zasady korzystania dla Promotora
1. Aby umieścić swoje dane w Bazie oraz Wyszukiwarce działającej w ramach Giełdy Tematów Prac
Dyplomowych Promotor powinien skontaktować się Pracownikiem Biura Projektu i poinformować o chęci
przyłączenia się do Giełdy Tematów Prac Dyplomowych.
2. Pracownik Biura Projektu przekaże Promotorowi link pod którym możliwe będzie samodzielne założenie
konta.
3. Promotor może wielokrotnie edytować swoje dane.
4. Istnieje możliwość usunięcia konta.
5. Promotor pod kierunkiem którego student pisze pracę na podstawie danych udostępnionych przez Firmę,
zobowiązany jest złożyć podpis pod Oświadczeniem potwierdzającym wyrażenie zgody powstanie objęcie
promotorstwem określonej pracy dyplomowej.
6. Oświadczenie promotora dostępne jest na stronie Projektu Kadry dla Gospodarki
http://kdg.ue.poznan.pl/wsparcie-karier/gielda-tematow-prac/
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§ 4. Zasady korzystania dla Firm
Aby umieścić swoje dane w Bazie oraz Wyszukiwarce działającej w ramach Giełdy Tematów Prac

1.

Dyplomowych Firma powinna skontaktować się Pracownikiem Biura Projektu i poinformować o chęci
przyłączenia się do Giełdy Tematów Prac Dyplomowych.
2.

Pracownik Biura Projektu przekaże Firmie link pod którym możliwe będzie samodzielne założenie konta.

3.

Informacje o Firmie zostaną opublikowane w Wyszukiwarce, po przesłaniu do Biura Projektu Oświadczenia
o przyłączeniu się do GTPD (dostępnego na stronie http://kdg.ue.poznan.pl/wsparcie-karier/gielda-tematowprac/) opatrzonego pieczątką Firmy oraz czytelnym podpisem osoby upoważnionej do podpisywania
oświadczeń.

4.

Możliwa jest wielokrotna edycja danych Firmy.

5.

Istnieje możliwość usunięcia konta przez Firmę.

6.

Firma udostępniająca dane niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej zobowiązana jest do złożenia
podpisu na Oświadczeniu Firmy, dostępnym na stronie http://kdg.ue.poznan.pl/wsparcie-karier/gieldatematow-prac/
§ 3. Warunki techniczne korzystania z wyszukiwarki
Do korzystania z usług Wyszukiwarki niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z

1.

zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej
wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych, Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla).
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach

2.

WWW prezentowanych przez Wyszukiwarkę
Możliwe jest wielokrotne korzystanie z wyszukiwarki.

3.

§ 5. Uprawnienia Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
1. Organizator jest uprawniony do zablokowania konta użytkownika przeglądarki (dostępu do oferty Giełdy),
jeżeli użytkownik:
a)

narusza postanowienia niniejszego regulaminu;

b) korzysta z przeglądarki dla celów sprzecznych z prawem, albo dla celów promocji i reklamy;
c)

publikuje w przeglądarce treści naruszające prawo, naruszające dobra osobiste innych osób,
kontrowersyjne obyczajowo albo moralnie albo mogące przynieść uszczerbek dobremu imieniu Uczelni

2. W przypadku opisanym w ust.2 odblokowanie konta może nastąpić dopiero po usunięciu naruszenia.
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