Załącznik do Zarządzenia nr 20/2019 Rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 20 marca 2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA
STUDENTÓW W PROJEKCIE

„Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo - II edycja”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, warunki
rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Program rozwojowy dla kierunku
Pielęgniarstwo - II edycja” nr POWR.05.05.00-00-0018/18.
2. Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie
z siedzibą ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, tel. (82) 565-88-95, fax. (82) 565-88-94
w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym w Chełmie ul. Ceramiczna 1, 22- 100 Chełm, Samodzielnym
Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4,
22-300 Krasnystaw, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21- 010 Łęczna, Samodzielnym Publicznym
Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włodawie, Al. Piłsudskiego 64, 22-200
Włodawa, Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Chełmie, ul. Wołyńska 11, 22- 100 Chełm.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działania 5.5. Rozwój usług pielęgniarskich.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących
realizacji Projektu pozostaje w gestii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie.
5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2019 r. do 30.09.2023 r.
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§2
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) POWR – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
2) Projekt – projekt pod nazwą „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo II edycja”, nr POWR.05.05.00-00-0018/18, współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V Osi
priorytetowej, Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług
pielęgniarskich;
3) Uczelnia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, z siedzibą
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, tel. (82) 565-88-95, fax. (82) 565-88-94;
4) Partnerzy – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chełmie ul. Ceramiczna 1, 22- 100 Chełm, Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw,
Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21- 010 Łęczna, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej we Włodawie, Al. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, Miejski
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ul. Wołyńska
11, 22- 100 Chełm;
5) Kierownik projektu – osoba koordynująca działania przewidziane
w Projekcie oraz odpowiedzialna za ich realizację;
6) Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości – osoba wykonująca zadania
związane z monitoringiem i sprawozdawczością w Projekcie;
7) Biuro Projektu – Biuro mieszczące się w budynku Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój nr 107,
tel./fax: 82 565 88 85, e-mail: prp2@pwsz.chelm.pl;
8) Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych – Dział Obsługi Studenta
Instytutu Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie – ul. Wojsławicka 8b, 22-100
Chełm, pok. 210;
9) Strona Projektu – www.pwsz.chelm.pl/pielegniarstwo-ii-edycja;
10) Potencjalny Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba ubiegająca się
o uczestnictwo w Projekcie;
11) Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba, która podpisała deklarację udziału
w projekcie i została zakwalifikowana do wzięcia udziału w Projekcie.
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§3
Założenia i cele Projektu
1. Celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia praktycznego
na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Chełmie oraz kompetencji zawodowych i kwalifikacji absolwentów kierunku,
odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, poprzez
realizację programu rozwojowego dla 36 osób (33 kobiet i 3 mężczyzn) –
studentów/studentek kierunku Pielęgniarstwo studiów stacjonarnych I stopnia,
oraz 27 absolwentek/absolwentów tego kierunku. Projekt będzie realizowany do
września 2023 r. i obejmie studentów z naboru prowadzonego w roku
akademickim 2018/2019, którzy w momencie rozpoczęcia realizacji Projektu są
studentami
I
roku
studiów
kierunku
Pielęgniarstwo
oraz
będą
absolwentkami/absolwentami tych studiów z roku akademickiego 2020/2021.
2. W ramach Projektu zrealizowane będą działania związane z opracowaniem
i wdrożeniem programu rozwojowego Uczelni, który składa się z takich
elementów jak:
1) Uczelniany program stypendialny dla studenta/studentki kierunku
Pielęgniarstwo;
2) Finansowanie i dostosowanie jakości warunków oraz zasad odbywania
obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy
Jakości Praktyk i Staży;
3) Finansowanie i dostosowanie jakości warunków oraz zasad odbywania
ponadprogramowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy
Jakości Praktyk i Staży;
4) Warsztaty z zakresu porozumiewania się z pacjentami;
5) Program stypendialny absolwenta oraz dodatkowe szkolenia zawodowe.
3. Praktyki w ramach Projektu będą odbywały się w obiektach spełniających
wymagania niezbędne do prowadzenia zajęć, tj. w placówkach medycznych
Partnerów.
4. Poszczególne formy wsparcia udzielane Uczestnikom/Uczestniczkom w ramach
Projektu są nieodpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działania 5.5. Rozwój usług pielęgniarskich.
§4
Grupa docelowa
1.

Grupę docelową Projektu stanowią studenci/studentki studiów stacjonarnych
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2.

I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo z naboru prowadzonego w roku
akademickim 2018/2019 oraz absolwentki/absolwenci tych studiów z roku
akademickiego 2020/2021.
Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz w oparciu
o obowiązujące uregulowania prawne, jak również dokumenty programowe
Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu mogą być osoby należące do grupy
docelowej które:
1) z własnej inicjatywy wyraziły chęć udziału w Projekcie;
2) podpisały deklarację udziału w Projekcie oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych;
3) zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w Projekcie;
4) podpisały umowę dotyczącą korzystania ze wsparcia przewidzianego
w Projekcie.
§5
Kryteria rekrutacyjne dla studentów

1.

2.

3.

Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie studenci/studentki spełniający
łącznie obligatoryjne kryteria formalne i premiujące kryteria rekrutacyjne
(weryfikowane na podstawie kompletności formularza rekrutacyjnego wraz
z oświadczeniami i zaświadczeniami).
Obligatoryjne kryteria formalne:
1) bycie studentem/studentką studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku
Pielęgniarstwo z naboru prowadzonego w roku akademickim 2018/2019;
2) przedłożenie, w wyznaczonym przez Kierownika projektu terminie,
prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
zawierającego dane wskazane w Wytycznych w zakresie warunków
gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata
2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Premiujące kryterium rekrutacyjne stanowią:
1) średnia arytmetyczna ocen z I semestru studiów roku akademickiego
2018/2019, liczona z uwzględnieniem ocen z egzaminów oraz zaliczeń,
określonych planem studiów, ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku bez dokonywania zaokrągleń pomnożona przez współczynnik
wagi wynoszący 20 pkt.
2) deklaracja wystąpienia o prawo wykonywania zawodu wg załącznika nr 4 –
10 pkt.
str. 4

4.

5.

Dodatkowe kryterium rekrutacyjne premiujące:
1) płeć męska – 5 pkt;
2) motywacja – uzasadnienie potrzeby uzyskania wsparcia (na podstawie
ankiety wg załącznika nr 3) - 5 pkt;
3) niski status materialny (na podstawie oświadczenia Potencjalnego
Uczestnika/Uczestniczki
o
spełnianiu
dodatkowych
kryteriów),
potwierdzony zaświadczeniem z Działu Pomocy Materialnej o pobieraniu
stypendium socjalnego – zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 – 5 pkt;
4) zamieszkanie na obszarze wiejskim (na podstawie oświadczenia
Potencjalnego Uczestnika/ Uczestniczki o spełnianiu dodatkowych
kryteriów) – 5 pkt.
W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu
studenta/studentki do uczestnictwa w projekcie, z uwagi na uzyskanie takiej
samej liczby punktów, stosuje się kryterium wspierające, gdzie dla
rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu Potencjalnych Uczestników/Uczestniczek
Projektu, decydowała będzie data i godzina złożenia formularza
rekrutacyjnego, potwierdzona przez pracownika Projektu - Specjalistę ds.
monitoringu i sprawozdawczości (22-100 Chełm, ul. Wojsławicka 8b, pok. 210).
§6
Kryterium dostępu dla osób niepełnosprawnych

W Projekcie będą mogły brać udział osoby z niepełnosprawnościami spełniający
warunki grupy docelowej pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
i uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do
studiowania na kierunku Pielęgniarstwo.

§7
Zasady rekrutacji
1.

2.

Rekrutacja do Projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo - II edycja”
będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi
i jednakowymi dla wszystkich Potencjalnych Uczestników/Uczestniczek
Projektu, z zachowaniem zasad niedyskryminacji oraz równych szans kobiet
i mężczyzn (przy uwzględnieniu przyjętej w ramach Projektu struktury płci
Uczestników/Uczestniczek Projektu), równego
dostępu mieszkańców
obszarów wiejskich i miejskich oraz osób niepełnosprawnych.
Rekrutacja będzie prowadzona w drugim semestrze roku akademickiego
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2018/2019 zgodnie z niniejszym Regulaminem i harmonogramem rekrutacji.
Szczegółowe terminy rekrutacji ustala Kierownik Projektu.
3.

Informacje o rekrutacji w ramach Projektu „Program rozwojowy dla kierunku
Pielęgniarstwo - II edycja” będą rozpowszechniane w szczególności poprzez:
1) zamieszczenie
informacji
na
stronie
Projektu
www.pwsz.chelm.pl/pielegniarstwo-ii-edycja
wraz
z
dokumentami
rekrutacyjnymi;

2) umieszczenie plakatów informacyjnych w Uczelni;
3) udostępnienie w Biurze Projektu oraz w Dziale Obsługi Studenta Instytutu
Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie.
4. Po ogłoszeniu rekrutacji, zainteresowany uczestnictwem w projekcie student/
studentka zobowiązany/a jest złożyć we wskazanym terminie, poprawnie
wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) wraz
z wymaganymi niniejszym Regulaminem, oświadczeniami i zaświadczeniami,
w następujących formach:
1) osobiście w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Medycznych PWSZ
w Chełmie – 22-100 Chełm, ul. Wojsławicka 8b, pok. 210, od poniedziałku
do piątku w godzinach: 9.00-15.00. (decyduje data i godzina wpływu);
2) wysłanie pocztą tradycyjną na adres: PWSZ w Chełmie, 22-100 Chełm,
ul. Pocztowa 54, z dopiskiem: „ Program rozwojowy dla kierunku
Pielęgniarstwo – II edycja” (decyduje data i godzina wpływu).
5. W przypadku wątpliwości co do kwalifikowalności Potencjalnego
Uczestnika/Uczestniczki Projektu, Kierownik Projektu może poprosić
o dodatkowe dokumenty.
6. Potencjalny
Uczestnik/Uczestniczka
Projektu
ponosi
pełną
odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w dokumentach
rekrutacyjnych.
7. Złożone
przez
potencjalnych
Uczestników/Uczestniczki
Projektu
dokumenty nie podlegają zwrotowi.
8. Podpisanie formularza rekrutacyjnego stanowi potwierdzenie zapoznania się
i akceptacji niniejszego Regulaminu.
9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana
przez Rektora PWSZ w Chełmie, w składzie:
1) Kierownik Projektu – przewodniczący Komisji;
2) Kierownik Kształcenia Praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ
w Chełmie – członek Komisji;
3) Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości - członek Komisji;
4) Student/studentka wyznaczony/a przez Uczelnianą Radę Samorządu
Studentów PWSZ w Chełmie.
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10. O zakwalifikowaniu studenta/studentki do uczestnictwa w Projekcie
„Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo - II edycja” decyduje jego
miejsce na liście rankingowej, ustalone zgodnie z kryteriami określonymi
niniejszym Regulaminem.
11. Potencjalni
Uczestnicy/Uczestniczki
Projektu
spełniający
kryteria
rekrutacyjne, a niezakwalifikowani do udziału w Projekcie z uwagi na
wyczerpanie limitu miejsc, zostaną wpisani na listę rezerwową. Objęcie
wsparciem osoby z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku rezygnacji
Uczestnika/Uczestniczki z uczestnictwa w Projekcie lub rozwiązania z nim
umowy, bądź innych przyczyn, powodujących brak możliwości
uczestnictwa w Projekcie.
12. Decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie
podejmie komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna
i wiążąca.
13. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału
w Projekcie zostaną przesłane drogą e-mailową na adres Potencjalnego
Uczestnika/Uczestniczki Projektu wskazany w formularzu rekrutacyjnym.
Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału
w Projekcie będą dostępne również w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej Projektu.
14. Osoby zakwalifikowane, które nie mogą wziąć udziału w Projekcie mają
obowiązek, w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty informacji
o zakwalifikowaniu, pisemnego poinformowania Kierownika Projektu
o rezygnacji (dopuszcza się przesłanie skanu na adres e-mail:
prp2@pwsz.chelm.pl). W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do
udziału w Projekcie na tym etapie, jej miejsce może zająć kolejna osoba
będąca na liście rankingowej/rezerwowej, która wyrazi zgodę na
uczestnictwo w Projekcie.
15. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zobowiązana jest,
w terminie określonym przez Kierownika Projektu, zawrzeć umowę
dotyczącą korzystania ze wsparcia przewidzianego w Projekcie. Nie
zawarcie umowy we właściwym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
z uczestnictwa w projekcie.
16. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie w działaniach określonych w § 3 ust. 2
pkt. 1-4 jest posiadanie przez okres realizacji Projektu statusu studenta PWSZ
w Chełmie kierunku Pielęgniarstwo.
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§8
Formy wsparcia w ramach Projektu
W Projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
1) Uczelniany program stypendialny dla studenta/studentki kierunku
Pielęgniarstwo - stypendium motywacyjne dla studentów – 27 osób;
2) Finansowanie i dostosowanie jakości warunków oraz zasad odbywania
obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy
Jakości Praktyk i Staży - 36 osób;
3) Finansowanie i dostosowanie jakości warunków oraz zasad odbywania
ponadprogramowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy
Jakości Praktyk i Staży – 9 osób;
4) Warsztaty z zakresu porozumiewania się z pacjentami – 36 osób;
5) Dodatkowe szkolenia zawodowe absolwentów oraz stypendium szkoleniowe 27 osób.
§9
Uczelniany program stypendialny dla studenta kierunku Pielęgniarstwo
1. W ramach uczelnianego programu stypendialnego, studentowi/studentce
kierunku Pielęgniarstwo może zostać przyznane stypendium motywacyjne
w wysokości 800,00 zł brutto/*.
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest maksymalnie 75%
studentom/studentkom
studiów
stacjonarnych
I
stopnia
kierunku
Pielęgniarstwo na danym roku kształcenia (27 Uczestników/Uczestniczek
Projektu).
3. Stypendium mogą otrzymać studenci/studentki nie wcześniej niż po ukończeniu
drugiego semestru studiów, którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali
najlepsze wyniki w nauce.
4. Stypendium może być wypłacane studentowi/studentce maksymalnie przez
okres
20 miesięcy.
5. Student/Studentka otrzymujący/a stypendium będzie zobowiązany/a do
przystąpienia do programu rozwoju absolwenta.
6. Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania
stypendium motywacyjnego określać będzie regulamin przyznawania
i wypłacania stypendium motywacyjnego studentom/studentkom studiów
I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie, uczestniczącym
w Projekcie pn. Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ – II
edycja”.
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§ 10
Finansowanie i dostosowanie jakości warunków oraz zasad odbywania
obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy
Jakości Praktyk i Staży
1. Celem praktyk obowiązkowych jest:
1) poznanie specyfiki pracy w różnych oddziałach szpitalnych
i w otwartej opiece medycznej;
2) wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej
w toku studiów w praktyce pielęgniarskiej (integracja wiedzy teoretycznej
z praktyką);
3) rozwijanie umiejętności praktycznych w warunkach rzeczywistych,
nabywanie i doskonalenie kompetencji zawodowych;
4) poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
5) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich
w momencie przygotowania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.
2. Praktyki obowiązkowe dostosowane do Europejskich Ram Jakości Praktyk
i Staży, zgodnych z programem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo,
będą realizowane w placówkach medycznych Partnerów Projektu. Program
praktyk obejmuje 1200 godzin i jest realizowany, jako praktyki semestralne
i wakacyjne:
Na I roku studiów praktyka zawodowa realizowana jest z przedmiotu:
 Podstawy pielęgniarstwa w wymiarze - 120 godzin.
Na II roku studiów praktyki zawodowe realizowane są z przedmiotów:
 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne -160 godzin;
 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne -160 godzin;
 Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - 160 godzin
 Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - 80 godzin.
Na III roku studiów studenci realizują praktykę z przedmiotów:
 Podstawowa opieka zdrowotna - 200 godzin;
 Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - 40 godzi;
 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - 80 godzin;
 Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo–ginekologiczne 40 godzin;
 Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - 40 godzin;
 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - 80 godzin;
 Opieka paliatywna - 40 godzin.
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3. Stypendium
za
odbycie
obowiązkowych praktyk zawodowych,
przyznawane będzie w wysokości 17,45 zł brutto/* za godzinę odbytej
praktyki.
4. Z możliwości finansowania obowiązkowych praktyk zawodowych będzie
mogło skorzystać 36 studentów/studentek studiów stacjonarnych I stopnia
na kierunku Pielęgniarstwo, będących Uczestnikami/Uczestniczkami
Projektu.
5. Stypendium zostanie wypłacone po uzyskaniu zaliczenia obowiązkowych
praktyk zawodowych z poszczególnych przedmiotów.
6. Szczegółowe zasady i warunki odbywania obowiązkowych praktyk
zawodowych określa Regulamin
Zajęć Praktycznych i Praktyk
Zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk Medycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
§ 11
Finansowanie i dostosowanie jakości warunków oraz zasad odbywania
ponadprogramowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy
Jakości Praktyk i Staży
1. Praktyki ponadprogramowe, które nie są objęte programem kształcenia na
kierunku Pielęgniarstwo, będą związane z profilem kształcenia na kierunku
Pielęgniarstwo i będą spełniały Europejskie Ramy Jakości Praktyk i Staży.
2. Praktyki ponadprogramowe będą realizowane w placówkach medycznych
Partnerów Projektu.
3. Informacje zawierające program, harmonogram, miejsce odbywania praktyk
ponadprogramowych będą zamieszczane na stronie Projektu, przed ich
rozpoczęciem.
4. Praktyki ponadprogramowe będą wynosić 800 godzin. Z płatnej praktyki
ponadprogramowej będzie mogło skorzystać 9 studentów/studentek studiów
stacjonarnych
I
stopnia
na
kierunku
Pielęgniarstwo,
będących
Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu. Wymiar Praktyki będzie dedykowany
w odpowiedniej liczbie godzin poszczególnym semestrom kształcenia
studentów.
5. Za odbycie praktyki ponadprogramowej student/studentka otrzyma
stypendium w wysokości 18,10 zł brutto/* za godzinę. Stypendium zostanie
wypłacone
po
uzyskaniu
zaliczenia
praktyk
ponadprogramowych
z poszczególnych przedmiotów.
6. Szczegółowe
zasady
rekrutacji
oraz warunki
odbywania
praktyk
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ponadprogramowych określi
regulamin praktyk ponadprogramowych
realizowanych w ramach Projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo
– II edycja”.
§ 12
Warsztaty z zakresu porozumiewania się z pacjentami
1. Celem warsztatów jest dostarczenie Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu
wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji z drugim człowiekiem –
pacjentem. Opanowanie i stosowanie tych umiejętności pomoże szybciej
i skuteczniej osiągać cele w procesie komunikacji z odbiorcami usług
pielęgniarskich.
2. Program warsztatów obejmuje: proces komunikacji, komunikację niewerbalną,
komunikację werbalną, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rozmówcą,
elementy inteligencji.
§ 13
Dodatkowe szkolenia zawodowe absolwentów oraz stypendium szkoleniowe
W Projekcie przewidziano stypendium szkoleniowe (1000 zł brutto/*) dla 27
absolwentów kierunku Pielęgniarstwo, na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych
wypłacane przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent zatrudniony jest
na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie kraju. Będą to osoby –
Uczestnicy/Uczestniczki Projektu, pobierające stypendium motywacyjne w ramach
Programu rozwojowego studenta – jednocześnie zobligowane do uczestnictwa
w programie rozwojowym absolwenta.
W trakcie programu absolwenci skorzystają z cyklu specjalistycznych szkoleń
zawodowych:






Leczenie ran dla pielęgniarek,
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych,
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie.

§ 14
Zasady uczestnictwa w Projekcie
1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek:
1) przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego;
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2) złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
3) informować Biuro Projektu o wszelkich zmianach związanych z danymi
personalnymi oraz o zaistnieniu okoliczności powodujących utratę statusu
osoby spełniającej kryteria grupy docelowej, określone w § 4 niniejszego
Regulaminu oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na utratę
statusu uczestnika projektu;
4) uczestniczyć regularnie i punktualnie w formach wsparcia, które zostały
przewidziane w Projekcie i wymienione w Regulaminie, a tam gdzie jest to
konieczne potwierdzić ten fakt własnym podpisem (np. na liście obecności);
5) informować Biuro Projektu o braku możliwości wzięcia udziału
w zajęciach, co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem
zajęć;
6) wypełniać ankiety monitorujące w trakcie trwania Projektu;
7) złożyć końcowy egzamin praktyczny.
2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu otrzymujący/a stypendium motywacyjne
będzie zobowiązany/a do przystąpienia do programu rozwoju absolwenta.
3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oprócz obowiązków wymienionych w ust. 1
i ust. 2, ma obowiązek:
1) przystąpić w wyznaczonych terminach do zaliczeń i egzaminów ujętych
w planie studiów, w tym do egzaminu dyplomowego i uzyskać tytuł licencjata
pielęgniarstwa;
2) sumiennie i starannie wykonywać zadania wynikające z programu kształcenia;
3) przestrzegać regulaminów i procedur obowiązujących podczas kształcenia na
kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie, w tym Regulaminu Studiów
oraz Regulaminu Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych na kierunku
Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Chełmie;
4) przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących w placówkach kształcenia
praktycznego, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
5) przekazać do Biura Projektu dane dotyczące statusu na rynku pracy oraz
informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji, w terminie 4 tygodni po zakończeniu
udziału w Projekcie;
6) przekazać dane dotyczące uzyskania prawa do wykonywania zawodu
pielęgniarki, w terminie do 3 miesięcy od otrzymania przez Uczestnika/
Uczestniczkę projektu statusu absolwenta;
7) wziąć udział w monitorowaniu losów absolwentów losów objętych wsparciem,
w okresie do 6 miesięcy od dnia otrzymania prawa wykonywania zawodu
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pielęgniarki;
8) przekazać dane o zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki w podmiocie
leczniczym na terenie Polski na podstawie umowy o pracę w okresie do
30 września 2021 r.
4. Przed rozpoczęciem zajęć realizowanych w ramach Projektu, a jeżeli wynika to
z
przepisów
odrębnych,
również
w
trakcie
ich
realizacji,
Uczestnik/Uczestniczka
Projektu
zobowiązany/zobowiązana
jest
do
wypełnienia i podpisania dokumentów związanych z uczestnictwem
w Projekcie.
5. Harmonogramy, program oraz informacje o miejscu odbywania się zajęć będą
przekazywane Uczestnikom/Uczestniczkom poprzez stronę internetową
Projektu www.pwsz.chelm.pl/pielegniarstwo-ii-edycja.
6. Jeżeli student/studentka będący Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu zostanie
skreślony/a z listy studentów w jego miejsce powołuje się pierwszą osobę z listy
rezerwowej, która wyrazi zgodę na uczestnictwo w Projekcie.
7. Student/studentka, któremu/ej udzielono urlopu krótkoterminowego lub
długoterminowego z pierwszym dniem tego urlopu, przestaje być Uczestnikiem
/Uczestniczką Projektu. W jego/jej miejsce powołuje się nowego
Uczestnika/Uczestniczkę Projektu z listy rezerwowej, który/a wyrazi zgodę na
uczestnictwo w Projekcie.
8. Po zakończeniu Projektu każdemu Uczestnikowi/Uczestniczce zostanie
wydanie zaświadczenie o udziale w Projekcie.
§ 15
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych
przypadkach. Rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga formy pisemnej.
2. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub
działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi/Uczestniczce
w momencie przystąpienia do Projektu.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn nieuzasadnionych
Uczelnia może wystąpić do Uczestnika/Uczestniczki o zwrot całości lub
części kosztów związanych ze wsparciem.
4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy
poszczególnych
form
wsparcia
w
przypadku
naruszenia
przez
Uczestnika/Uczestniczkę
Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad
współżycia społecznego.
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5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy osób
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, z przyczyn o których mowa w ust. 3
i 4, jego/jej miejsce może zająć pierwsza osoba z listy rezerwowej, która wyrazi
zgodę na uczestnictwo w Projekcie.
§ 16
Zakończenie udziału w Projekcie
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu kończy udział w Projekcie w momencie
zakończenia całego cyklu kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo (uzyskując
tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa), który został ustalony w planie
studiów i zrealizuje wszystkie zadania i obowiązki wynikające z założeń
Projektu.
2. Uczestnik/Uczestniczka
Projektu,
będący/ca
studentem/studentką
–
otrzymujący/a stypendium motywacyjne, który/a został/a zobligowany/a do
udziału w programie rozwojowym absolwenta kończy udział w Projekcie po
zrealizowaniu wszystkich kursów specjalistycznych oraz otrzymaniu
stosownych świadectw ich ukończenia najpóźniej w dniu 30.09.2023 r.

§ 17
Postanowienia końcowe
1. Uczelnia oraz Partnerzy Projektu zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego
wykorzystania wizerunku Uczestników/Uczestniczek Projektu do celów
promocyjnych (zdjęcia) pod warunkiem, że materiały zdjęciowe zostały
wykonane w trakcie zajęć realizowanych w ramach Projektu. Niniejsza zgoda
nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
2. Uczelnia zastrzega sobie prawo wniesienia zmian lub wprowadzenia
dodatkowych postanowień w Regulaminie na każdym etapie realizacji Projektu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w sprawach
spornych, w tym w zakresie interpretacji postanowień Regulaminu, decyzje
podejmuje Kierownik Projektu.
4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie
Projektu www.pwsz.chelm.pl/pielegniarstwo-ii-edycja
5. Szczegółowe zasady korzystania z przewidzianego w Projekcie wsparcia
określają odrębne przepisy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą
miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
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7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2019 r.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny – wzór.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych -wzór.
Załącznik nr 3 – Uzasadnienie potrzeby uzyskania wparcia (ankieta) - wzór.
Załącznik nr 4 – Deklaracja wystąpienia o prawo wykonywania zawodu – wzór.
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego – wzór.
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna – wzór.

/* Uczelnia zastrzega sobie prawo potrącania wszelkich zobowiązań publicznoprawnych, jeżeli taki wymóg będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa.
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