
OGŁOSZENIE 
Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych 

praktyk zawodowych 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ogłasza rekrutację na uczelnianych 

opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych 

w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach 

Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach Projektu studenci II i III roku studiów, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Chełmie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, 

realizowanych w okresie do czerwca 2018 roku. 

W rekrutacji na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych mogą wziąć udział nauczyciele 

akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, którzy spełniają wymagania 

określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Załącznik nr 2). 

Planowaną liczbę studentów oraz opiekunów uczelnianych biorących udział w Projekcie 

zamieszczono w tabeli poniżej. 

L.p. Kierunki studiów, na których 
wprowadzony zostanie system 6-
miesięcznych praktyk 

Przewidywana liczba 
studentów biorących 
udział w praktykach 

Przewidywana liczba 
opiekunów 
uczelnianych 

1. Rolnictwo 3 1 

2. Mechanika i Budowa Maszyn 50 7 

3. Pedagogika 32 5 

4. Pielęgniarstwo 50 7 

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 1) należy złożyć  

w Biurze Wniosków i Projektów (pokój 210, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm), w terminie  

do 5 grudnia 2016 r. do godz. 12.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja na 

uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych”. 

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane droga e-mailowa w dniu 6 grudnia 2016 r. Ogłoszenie 

listy nauczycieli akademickich zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą osób 

rezerwowych opublikowane zostanie na stronie 

http://www.pwsz.chelm.pl/fundusze_ue/index.php?id=024 

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.   

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 5620602. 

Załącznik nr 1 – Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych 

Załącznik nr 2 – Wniosek nauczyciela akademickiego o udział w Projekcie  


