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Załącznik do Zarządzenia Rektora  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA  

STUDENTÓW W PROJEKCIE „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU 

PIELĘGNIARSTWO” 

 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa studentów w projekcie „Nowa jakość kształcenia 

praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” zwany dalej Regulaminem, określa zasady 

przeprowadzania procesu rekrutacji uczestniczek i uczestników projektu - studentów kierunku 

Pielęgniarstwo PWSZ w  Chełmie, w tym kryteria oraz procedurę rekrutacji, warunki uczestnictwa 

oraz prawa i  obowiązki, a także zakres wsparcia uczestniczek i uczestników projektu, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla 

obszaru zdrowia, Działanie: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

2. Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo " realizowany jest przez 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2022 r. 

zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 nr POWR 05.03.00-00-0027/19-00. 

3. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia praktycznego i doskonalenie 

umiejętności praktycznych studentów kierunku Pielęgniarstwo poprzez powstanie na Uczelni 

programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ 

w  Chełmie. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Definicje 

§2 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 

1) Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie, 00-952 Warszawa, 

ul.  Miodowa 15, NIP: 525-191-85-54, REGON: 000287987; 
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2) Projekt - oznacza to projekt pt. „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” 

realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie w okresie od 01.06.2020 r. 

do 31.12.2022 r. zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR 05.03.00-00-0027/19-00; 

3) Beneficjent - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (PWSZ w Chełmie/ Uczelnia), z 

siedzibą ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, tel. (82) 5658895, fax. (82) 5658894; 

4) Uczestnik/Uczestniczka projektu - uczestnikami/uczestniczkami projektu są osoby bezpośrednio 

korzystające ze wsparcia zaplanowanego w projekcie - studenci kierunku Pielęgniarstwo PWSZ 

w  Chełmie, zakwalifikowana do udziału w Projekcie; 

5) Studentki/studenci – studentki/studenci II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia w roku 

akademickim 2020/2021 kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie; 

6) Strona internetowa projektu - strona internetowa, na której zamieszczane będą wszystkie 

informacje i dokumenty dotyczące projektu:  

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

monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej; 

7) Forma wsparcia (zajęcia praktyczne w MCSM) - mające na celu poprawę jakości kształcenia w 

zakresie rozwoju umiejętności praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie; 

8) Biuro projektu - Biuro mieszczące się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, 

ul. Pocztowa 54 A, 22-100 Chełm, pokój nr 106. 

 

Zakres wsparcia 

§ 3 

1. Wsparcie oferowane uczestnikom projektu „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku 

Pielęgniarstwo ", będącym studentkami/studentami PWSZ w Chełmie, skierowane jest łącznie do 98 

osób (90 kobiet i 8 mężczyzn).  

2. Celem wsparcia jest podniesienie jakości kształcenia praktycznego i doskonalenie umiejętności 

praktycznych studentek/studentów kierunku Pielęgniarstwo poprzez wprowadzenie nowoczesnego 

modelu kształcenia  edukacyjnego – symulacji medycznej. 

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje: 

1) realizację poniżej wskazanych przedmiotów / zajęć praktycznych w ramach programu studiów 

na kierunku Pielęgniarstwo w semestrach IV-VI roku akademickiego 2020/2021 
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w  Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie dla wszystkich uczestników 

projektu: 

a) Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne – 20 godzin/grupę; 

b) Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – 10 godzin/grupę; 

c) Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 10 godzin/grupę; 

d) Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 10 godzin/grupę; 

e) Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – 10 godzin /grupę; 

f) Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – 10 godzin/grupę. 

Przeprowadzenie przedmiotów/zajęć praktycznych w ramach programu studiów planowane jest 

w 4 osobowych grupach. 

2) realizację poniżej wskazanych zajęć dodatkowych związanych z profilem kształcenia na kierunku 

Pielęgniarstwo w  Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie przyczyniających 

się do nabycia/podniesienia kompetencji w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych 

i  demograficznych dla 40 uczestników projektu (39 kobiet i 1 mężczyzna): 

a) Opieka ginekologiczna nad kobietą w wieku starszym – 4 godziny/grupę, 

b) Specyfika pacjenta geriatrycznego w psychiatrii – 4 godziny/grupę, 

c) Aktywność fizyczna seniora – 4 godziny/grupę. 

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych planowane jest w 8 osobowych grupach.  

 

Zasady rekrutacji uczestników 

§ 4 

1. Rekrutacja studentek/studentów do projektu prowadzona będzie w Biurze projektu w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie - w oparciu o ustalone limity miejsc wynikające z wniosku 

o  dofinansowanie projektu. 

2. Rekrutacja poprzedzona zostanie akcją informacyjną. O rozpoczęciu oraz o szczegółowych terminach 

rekrutacji będą informować w szczególności komunikaty zamieszczone na stronie internetowej 

projektu i tablicach informacyjnych. Przewiduje się możliwość prowadzenia rekrutacji 

uzupełniających. 

3. Rekrutacja będzie się odbywała zgodnie z zasadami równości szans płci i umożliwieniem dostępu do 

projektu osobom niepełnosprawnym. 

4. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w terminie wyznaczonym przez Kierownika 

projektu, wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz inne wymagane dokumenty, stanowiące 

załączniki do niniejszego Regulaminu. 
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§ 5 

1. Kryteria rekrutacji: 

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

a) posiadanie statusu studenta/studentki II bądź III roku studiów stacjonarnych 

I stopnia w roku akademickim 2020/2021 kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w 

Chełmie, 

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 - załącznik nr 3; 

 oświadczenie o nieuczestniczeniu w takich samych formach wsparcia na 

innej Uczelni – załącznik nr 4; 

 oświadczenie o zobowiązaniu się do przystąpienia do egzaminu 

dyplomowego i uzyskania statusu absolwenta kierunku Pielęgniarstwo oraz 

uzyskania prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza – 

załącznik nr 5 

2) w przypadku zrekrutowania większej liczby zgłoszeń na zajęcia dodatkowe, 

o  zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do udziału w projekcie, decydować będą 

dodatkowe kryteria punktowane: 

a) poziom motywacji (weryfikacja na podstawie ankiety – załącznik nr 6) - max 3 pkt; 

b) niepełnosprawność, umożliwiająca pracę w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza - 2 

pkt;  

c) płeć - z uwagi na sfeminizowanie zawodu, preferowani są mężczyźni - 1 pkt 

d) zamieszkiwanie obszarów wiejskich -1 pkt. 

2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje weryfikację formalną i merytoryczną, którą przeprowadza 

Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Rektora Uczelni. 

3. Dokumenty złożone przez kandydatów/-ki po terminach określonych w § 4 ust. 4 oraz dokumenty 

niekompletne nie będą przyjmowane. 

4. Ocena formalna obejmuje ocenę pod względem poprawności i kompletności wniosku. Ocena 

merytoryczna obejmuje weryfikację spełnienia innych wymogów koniecznych do uzyskania wsparcia 
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w zakresie zajęć dodatkowych związanych z profilem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo 

w  Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie. 

5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia o zakwalifikowaniu studenta/studentki do 

uczestnictwa w Projekcie lub zakwalifikowania do wsparcia w zakresie uczestnictwa w zajęciach 

dodatkowych, 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 zgłoszeniowego, potwierdzona przez 

pracownika Biura Projektu. 

6. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków, Komisja ustala listy rankingowe. 

7. Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany założonej liczby kobiet i mężczyzn. Zmiana liczby kobiet 

i  mężczyzn nie powoduje konieczności zmiany niniejszego Regulaminu, a podlega jedynie ogłoszeniu 

na stronie projektu. 

8. Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości płci i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez równościowy język, 

poprzedzona akcją promocyjno-informacyjną na stornie internetowej PWSZ w Chełmie oraz na 

ogólnodostępnych portalach społecznościowych.  PWSZ w Chełmie zapewni równy dostęp do 

wsparcia dla obu płci, ponadto uwzględnione zostaną preferencje studentów w  odniesieniu do czasu 

i form realizacji wsparcia, wynikających z potrzeb płci i niepełnosprawności. 

9. Na okoliczność rezygnacji uczestnika/uczestniczki z udziału w projekcie oraz nagłych zdarzeń 

losowych w trakcie jego realizacji powstanie lista rezerwowa. 

10. W przypadku jej braku lub wyczerpania listy rezerwowej przewiduje się dodatkowe rekrutacje 

uzupełniające. 

 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

§ 6 

1. Uczestnik/-czka projektu ma prawo do uczestnictwa w formach wsparcia, realizowanych w ramach 

projektu. 

2. Uczestnik/- czka jest zobowiązany do: 

1) wypełnienia i złożenia w Biurze projektu wszystkich dokumentów niezbędnych do 

zamieszczenia danych w centralnym systemie informatycznym SL2014, w tym oświadczenia 

o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; udostępnienia danych osobowych 

(zgodnie z zakresem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 
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i  wynikających z niniejszego Regulaminu), niezbędnych do realizacji projektu oraz 

prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu projektu; 

2) obecności oraz aktywnego uczestnictwa na zajęciach; 

3) potwierdzania uczestnictwa na zajęciach na lista obecności; 

4) informowania Kierownika projektu o wszelkich okolicznościach utrudniających udział 

w  zajęciach; 

5) przystąpienia w wyznaczonych terminach do zaliczeń i egzaminów ujętych w planie studiów, 

w tym do egzaminu dyplomowego i uzyskania tytuł licencjata pielęgniarstwa; 

6) przekazania Beneficjentowi informacji dotyczących uzyskania prawa do wykonywania 

zawodu pielęgniarki/pielęgniarza; 

7) wypełniania ankiet oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitorowaniu, 

kontroli i ewaluacji projektu; 

8) informowania o wszelkich zmianach w danych uczestnika/czki (zwłaszcza w danych 

dotyczących zmiany nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, e-maila) 

podanych w dokumentacji rekrutacyjnej, w ciągu 7 dni od ich powstania; 

9) regularnego zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej 

projektu oraz przesyłanymi drogą mailową na podany adres mailowy; 

10) zapoznania się i przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 

 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

§ 7 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. Rezygnacja 

z  udziału w projekcie może wynikać z przyczyn zdrowotnych lub działania siły wyższej i co do zasady 

nie mogą być one znane przez uczestnika/-czkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik/-czka jest zobowiązany do złożenia 

pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. 

3. W przypadku rezygnacji uczestnika/-czki projektu bez uzasadnionej przyczyny, PWSZ  w Chełmie jest 

uprawnione do żądania zwrotu kosztów uczestnictwa w danej formie wsparcia. 

 

Zasady monitoringu i kontroli 

§ 8 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitorowania i ewaluacji. 
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2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom 

zaangażowanym w jego realizację, jak również osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym 

do przeprowadzenia kontroli Projektu. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane są przez Kierownika projektu. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Kierownika projektu. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu 

wymagają formy pisemnej i będą umieszczane na stronie internetowej projektu. 

4. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej projektu, tablicach informacyjnych oraz 

w  Biurze projektu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

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

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu – wzór; 

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna – wzór; 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o nieuczestniczeniu w takich samych formach wsparcia na innej Uczelni – wzór; 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o zobowiązaniu się do przystąpienia do egzaminu dyplomowego i uzyskaniu 

statusu absolwenta kierunku Pielęgniarstwo oraz uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki – 

wzór; 

Załącznik nr 6 Ankieta – wzór. 

. 


