
 

UWAGA ! 

STUDENCI/STUDENTKI  

IV ROKU STUDIÓW NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  

SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA LOTNICZA,  

SPECJALIZACJI PILOTAŻ ŚMIGŁOWCOWY 

PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w programie kształcenia, 

umożliwiającego uzyskanie praktycznych umiejętności , tj. wymaganej liczby 

godzin nalotu, niezbędnej do zatrudnienia w Lotniczym Pogotowiu 

Ratunkowym  

Loty doskonalące realizowane będą w ramach zmodyfikowanego Programu  Lotów Treningowych PWSZ  

w ramach Programu szkolenia do licencji pilota śmigłowcowego zawodowego CPL(H) - szkolenie 

zintegrowane. 

Program szkolenia realizowany będzie w ramach projektu:  

„Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego” 

 

1. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do szkolenia zobowiązana będzie do : 

 przedłożenia wniosku o zakwalifikowanie do programu lotów doskonalących - 

załącznika nr 5 - będącego częścią dokumentacji zgłoszeniowej; 

 posiadania licencji lotniczej - minimum PPL(A); 

 posiadania zaświadczenia Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej  o pozytywnym wyniku 

egzaminu teoretycznego do licencji CPL(H); 

2. Przy wyborze studenta/-ki Kierownik Szkolenia HT OKL PWSZ w Chełmie weźmie pod uwagę: 

 wyniki/osiągnięcia studenta/-ki, świadczące o zaangażowaniu w procesie kształcenia 

lotniczego oraz brak zaległości w procesie kształcenia kierunkowego; 

 opinię instruktorów, nadzorujących dotychczasowe szkolenie studenta/-ki,         

wydaną na wniosek Kierownika Szkolenia; 

3. Kierownik Szkolenia HT OKL PWSZ w Chełmie po zweryfikowaniu dokumentów wytypuje 

studentów/-ki specjalizacji pilotaż śmigłowcowy, którzy/które spełniają wszystkie powyższe 

wymagania 

 

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy: 

 spełniać wymagania uczestnictwa w projekcie, zgodnie z Regulaminem projektu  

 wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami 

 złożyć formularz osobiście w Sekretariacie Dyrektora Centrum Lotniczego (CSI, część lotnicza, 

p. L 4), w dni powszechne, w godzinach 8
00

 – 15
00

 

 

Termin składania zgłoszeń: od momentu ogłoszenia do dnia 13.09.2019 r. 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne:  

 on-line na stronie projektu: https://pwszchelm.edu.pl/program-rozwojowy-pwsz 

 w  Biurze projektu: ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój 210; 

 w Sekretariacie Dyrektora Centrum Lotniczego, p. L 4 

 

 

Planowana realizacja programu: wrzesień 2019 r. -wrzesień 2020 r. 

Miejsce realizacji: OKL PWSZ w Chełmie 

Do procesu kwalifikacji zapraszamy wszystkich studentów/wszystkie studentki IV roku  

na specjalizacji pilotaż śmigłowcowy 


