
 

 

 

 

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU 

MECHANIKI I BUDOWY MASZYN 

SPECJALIZACJA PILOTAŻ SAMOLOTOWY ! 

PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w szkoleniu do uzyskania uprawnienia instruktora 

samolotowego FI(A)R (wraz z egzaminem) 
 

 

Termin realizacji szkolenia: luty-listopad 2020 r. 
Miejsce realizacji: OKL przy CL PWSZ w Chełmie 

Liczba dostępnych miejsc - 10 

 

Termin składania zgłoszeń: od momentu ogłoszenia  

do dnia 20.01.2020 r. do godz. 1200 

Aby zakwalifikować się na szkolenie należy: 

 spełniać wymagania wobec kandydatów na FI(A) wg FCL915.FI, określone 

w Programie szkolenia do uzyskania uprawnienia instruktora samolotowego FI(A) w OKL 

PWSZ w Chełmie, ponadto pod uwagę brane będą wyniki/osiągnięcia kandydata/-ki, 

świadczące o zaangażowaniu w procesie kształcenia lotniczego oraz brak zaległości 

w procesie kształcenia kierunkowego   

 wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami osobiście 

w Sekretariacie Dyrektora Centrum Lotniczego (CSI,  część lotnicza,  p. L4)  lub w Biurze 

projektu: ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój 210,  pn. – pt., w godz.  8
00

 - 15
00

 
 

 Dokumenty zgłoszeniowe dostępne: 

 on-line na stronie projektu pt. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHŁEMIE – NA RZECZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO” 

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

 w Sekretariacie Dyrektora Centrum Lotniczego, p. L4 

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu:  

„PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHŁEMIE - NA RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO” 
 



 

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI  

III ROKU KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  

SPECJALIZACJIA PILOTAŻ SAMOLOTOWY ! 

PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w szkoleniu do uzyskania uprawnienia instruktora 

samolotowego FI(A)R (wraz z egzaminem) 

w ramach projektu: „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego” 

Wymagania wstępne stawiane kandydatom/kandydatkom, zgodnie z progowymi wymaganiami wobec 

kandydatów na FI(A) wg FCL.915.FI, określone w Programie szkolenia do uzyskania uprawnienia 
instruktora samolotowego FI(A) w OKL PWSZ w Chełmie, zatwierdzonym do stosowania przez Prezesa 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego Decyzją ULC-LPL-2/78-0024/01/17 z dn. 15.03.2017 r,  

 
1. Kryteria oraz etapy rekrutacji: 

1) obligatoryjne kryteria formalne (ocena metodą 0-1): 

a) posiadanie statusu studenta/-tki PWSZ w Chełmie studiów stacjonarnych I stopnia kierunku/ 

specjalności/specjalizacji kształcenia, wskazanych w § 3 ust. 2, któremu/-ej do zakończenia kształcenia 

pozostają maksymalnie 4 semestry studiów, 

b) złożenie przez kandydata/kę na uczestnika projektu prawidłowo wypełnionych i podpisanych 

dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu, stanowiących załączniki do Regulaminu: 

 formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa – załącznik nr 1, 

 oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 2; 

 klauzula informacyjna dla uczestnika/uczestniczki projektu pt. „Program rozwojowy PWSZ  

w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego” – załącznik nr 3; 

2) w przypadku Szkolenia do uzyskania uprawnienia instruktora samolotowego FI(A)R z ograniczeniem, 

student/studentka kierunku Mechanika i budowa maszyn specjalizacji Pilotaż samolotowy dodatkowo: 

c) musi spełniać wymagania, określone w Programie szkolenia do uzyskania uprawnienia instruktora 

samolotowego FI(A) w OKL PWSZ w Chełmie, zatwierdzonym do stosowania przez Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego Decyzją ULC-LPL-2/78-0024/01/17 z dn. 15.03.2017 r. i zobowiązany będzie do: 

 posiadania licencji lotniczej - minimum PPL(A); 

 posiadania zaświadczenia Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej o pozytywnym wyniku egzaminu 

teoretycznego do licencji ATPL(A); 

 przedłożenia w określonym miejscu i czasie wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie FI(A)R - 

załącznik nr 4.    

Obowiązujące terminy oraz wzór formularza dostępne będą na stronie internetowej projektu; 

3) przy wyborze uczestników/uczestniczek szkolenia FI(A)R Kierownik Szkolenia HT OKL PWSZ  

w Chełmie oceni/weźmie pod uwagę: 

 wyniki/osiągnięcia kandydata/kandydatki, świadczące o zaangażowaniu w procesie kształcenia 

lotniczego oraz brak zaległości w procesie kształcenia kierunkowego; 

 opinię instruktorów, nadzorujących dotychczasowe szkolenie kandydata /kandydatki, wydaną na wniosek 

Kierownika Szkolenia; 

. 

Aby zakwalifikować się na szkolenie 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) 

lub w  Biurze projektu: ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój 210,  w dni powszechne, w godz. 8
00

 – 15
00

 
 

Termin składania zgłoszeń: od momentu ogłoszenia, do dnia 20.01.2020 r. do godz. 12:00 

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 szkolenia: luty-listopad 2020 r. 

Miejsce realizacji: OKL przy CL PWSZ w Chełmie 

Liczba dostępnych miejsc - 10 

https://pwszchelm.edu.pl/program-rozwojowy-pwsz

