
 
Chełm, dnia 13 sierpnia 2020 r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KADRY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU 

PIELĘGNIARSTWO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie w związku z tworzeniem 

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w ramach realizowanego projektu pn. 

 „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” realizowanego w 

 ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru 

zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, 

 

ogłasza nabór do udziału w projekcie na cykl szkoleń  

dla pracowników dydaktycznych PWSZ w Chełmie, prowadzących zajęcia 

praktyczne na kierunku Pielęgniarstwo. 

Szkolenia dedykowane są dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych w PWSZ w 

 Chełmie, na kierunku Pielęgniarstwo, prowadzących zajęcia praktyczna oraz deklarujących 

prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych z poszczególnych przedmiotów objętych 

programem kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chemie.  

 

Szkolenia w ramach projektu dla kadry Uczelni (numeracja Zadań zgodna z WND): 

Szkolenie realizowane na terenie istniejącego centrum symulacji medycznej.  

Szkolenie obejmuje zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem Centrum Symulacji 

Medycznej, wprowadzeniem do symulacji medycznej, podstawy obsługi symulatorów 

medycznych, zasad planowania zajęć i organizacji centrum symulacji, udział w symulacjach 

medycznych.  

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy nt. nauczania metodą symulacji oraz 

przygotowanie do dalszych szkoleń z  zakresu nauczania tą metodą. Uczestnikami szkoleń 

będą dydaktycy, technicy, instruktorzy. Szkolenie o charakterze wyjazdowym.  

 



 
Zadanie 2, pozycja 86  - Szkolenie praktyczne instruktora symulacji niskiej wierności w 

 pielęgniarstwie 

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2020 r. 

Zadanie 2, pozycja 85  - Szkolenie praktyczne kadry dydaktycznej 

Planowany termin realizacji: rok 2021. 

Zadanie 2, pozycja 87  - Szkolenie praktyczne instruktora symulacji przedmiotów 

specjalistycznych w pielęgniarstwie 

Planowany termin realizacji: rok 2021. 

Zadanie 2, pozycja 88  - Szkolenie praktyczne instruktora symulacji wysokiej wierności w 

 pielęgniarstwie 

Planowany termin realizacji: rok 2021. 

Zadanie 2, pozycja 86  - Szkolenie praktyczne egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie 

Planowany termin realizacji: rok 2021. 

 

Rekrutacja będzie się odbywać w Biurze projektu w terminie od 17.08.2020 r. do 

26.08.2020 r., do godz. 14:00. 

 

We wskazanym terminie należy przekazać do Biura Projektu – PWSZ w Chełmie, ul. 

 Pocztowa 54 budynek C, 22-100 Chełm, pokój nr 106,  uzupełnione i podpisane dokumenty 

– wg. wzorów stanowiących załączniki do REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA 

KADRY DYDAKTYCZNEJ W PROJEKCIE „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA 

KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO”. 

O udziale w szkoleniach decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność 

dokumentacji, terminowość złożenia wymaganych dokumentów) i merytorycznych – 

wymagania obligatoryjne.  

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej, w przypadku gdy liczba kandydatów 

będzie większa niż liczba miejsc decydowała będzie data i godzina złożenia formularza 

zgłoszeniowego, potwierdzona przez pracownika Biura projektu, a w przypadku 

pracowników „etatowych” - skierowanie na szkolenia przez Rektora / Dyrektora Instytutu 

Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie.  



 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika/-czki podejmie Przewodniczący 

Komisji Rekrutacyjnej, zatwierdzając listę rankingową.  

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista 

rezerwowa zostaną opublikowane na stronie internetowej  

https://pwszchelm.edu.pl/index.php/pl/uczelnia/projekty-unijne/w-trakcie-realizacji/1045-

monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej  

oraz w wersji papierowej w Biurze projektu. 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: tel. 502 637 445, e-mail: 

mbandzul@pwsz.chelm.pl 

ZAŁĄCZNIKI :  

1) REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA KADRY DYDAKTYCZNEJ W PROJEKCIE 

„NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO” 

2) Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa – wzór; 

3) Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu – wzór; 

4) Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna – wzór; 

5) Załącznik nr 4 Oświadczenie o nieuczestniczeniu w takich samych formach wsparcia 

na innej Uczelni – wzór. 

https://pwszchelm.edu.pl/index.php/pl/uczelnia/projekty-unijne/w-trakcie-realizacji/1045-monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej
https://pwszchelm.edu.pl/index.php/pl/uczelnia/projekty-unijne/w-trakcie-realizacji/1045-monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej

