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§t
lnformacje o projekcie

]". Projekt pn.: ,,Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku
Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2O2O, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

2. Celem głównym projektu jest polepszenie jakości, efektywności lwarunków kształcenia 32O

studentów studiow stacjonarnych lstopnia oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
(PWSZ w Płocku) uczestniczącej w procesie praktycznego kształcenia poprzez wdrozenie programu

rozwojowego dla uczelni oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacli medycznej (MCSM)

na kierunku Pielęgniarstwo w okresie od 01.02.2018 r. do 31,.01".2021, r.

3. Wnioskodawcą/Beneficjentem projektu jest PWSZ w Płocku, która pełnitakze rolę Lidera projektu.

Ą. Partnerem projektu jest WojewódzkiSzpitalZespolony w Płocku.
5. Biuro projektu mieści się w PaństwowejWyzszejSzkoły Zawodowejw Płocku, Plac Dąbrowskiego 2

09-Ą02 Płock, pok, B13, e-mail: csm@pwszpIock.eu
6. Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2018 r. do 31,.01.2021 r.

]. Informacja o projekcie znajduje się na stronie www,pwszplock.pl w zakładce ,,Prolekty Unii

Europejskiej",

§2
Zakres zaplanowanego wsparcia dla pracowników PWSZ w Płocku

Projekt zakłada trzy formy wsparcia dla uczestników, będących pracownikami PWSZ w Płocku -
szkolenia, staże i konferencje, realizowane w ramach niżej wymienionych działań.
Rezultatem zaplanowanych działań będzie podniesienie umiejętności w zakresie symulacji
medycznych u nauczycieli, wykładowców, instruktorów symulacji, informatyków, techników
symulacji ikadry zarządza)ące| PWSZ w Płocku, co przełozy się na poprawę 1akości kształcenia
praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo.

3. Projekt zakłada realizację następujących szkoleń d[a pracowników PWSZ w Płocku w okresie
V.201Br.-Xll .2al9r,:

a) Praktyczne 3-dniowe wyjazdowe szkolenie bazowe dla kadry uczelni * dla 20 osób
b) §zkolenie prektyczne instruktora symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie - dla 10

osób
c) §zkolenie praktyczne instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych w

pielęgniarstwie - dla 10 osób
d) Szkolenie praktyczne instruktora symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie - dla 10

osób
e) Szkolenie praktyczne egzaminatora O§CE (Objective Structural Clinical Examination) w

pielęgniarstwie - dla 10 osób, podzielone na 3 etapy:
. Etap l: 2-dniowe szkolenie stacjonarne1
. Etap ll: planowanie stanowisk egzaminacyjnych oscE przez uczestników szkolenia

pod kierunkiem trenerów symulacji nnedycznej zgodnie z programem i efektami
kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. Każdy z uczestników szkolenia zaprojektuje

rne ożnacza szkolenie odbywające się w Płocku, w sali zapewnione1 przeż PWSZ w Płocku.
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po 2 stanowiska egzaminacyjne OSCE (jedno stanowisko'z wykorzystaniem
symulatora, drugie stanowisko z udziałem pacjenta standaryzowanego)

. Etap lll: 3-dniowe szkolenie stacjonarne
f) 5,dniowe wyjazdowe szkolenie dla techników symulacji medycznej- 3 osoby

8) 2-dniowe stacjonarne szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni chcących wprowadzić
metody symulacji medycznej- dla 10 osób

h) 1-dniowe stacjonarne szkolenie z zakresu podniesienia jakości kształcenia poprzez
psychologiczny wpływ ksztalcenia symulacyjnego - dla 10 osób

i) Szkolenie praktyczne dla nauczycieli realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Płocku - dla 10 osob (podzielonych na 2 grupy), Szkolenie ok.80-godzinne (średni okres
trwania: 3 miesiące) obejmujące praktyczną prezentację świadczeń zdrowotnych spojnych z

wybranymi i/lub przykładowymi efektami kształcenia na studiach pierwszego stopnia na

kierunku Pielęgniarstwo, planowanych do osiągania przez studentów w MCSM.
Szkolenia określone w pkt 3lit. b-d będą podzielone na 3 etapy:

a) Etap l:2-dniowe szkolenie stac_jonarne,
b) Etap ll: etap konsultacyjny trwający śr. od 2 do 20 dni, polegający na tworzeniu i

konsultowaniu pod kierunkiem trenerów scenariuszy symulacji medycznych
c) Etap lll:3-dniowe szkolenie wyjazdowe

Prolekt zakłada reaIizację następujących stazy dla pracowników PWSZ w Płocku w okresie Xl-

Xli 2018r.:

a) Z-dniowy staż wyjazdowy dla dwóch informatyków symulacji medycznej - obejmujący
m.in. następujące zagadnienia: zarządzanie ikonfiguracja sieci iserwerów audio-wideo,
obsługa symulatorów medycznych, sterowanie i monitorowanie funkcjonowania
symuIatorów, informatyczne prace konserwacyjne i naprawcze 5przętu i symulatorów CSM,
organizacja i przygotowanie sprzętu oraz materiałów do debriefingu

b) 3-dniowy staż wyjazdowy dla trzech osób zarządzających MCSM - obejmujący m.in.
następujące zagadnienia: system zarządzania CSM, zasady i organizację pracy w CSM,
pIanowanie i organizacja zajęc, ewidencja i rozliczanie zajęc, zarzadzanie zespołem
pracowników CSM, monitorowanie kosztów funkcjonowania CSM, możliwości weryfikacji
kosztów funkcjonowania CSM, zarządzanie zasobami rzeczowymi CSM, odpowiedzialność
finansową pracowników i osób zarządzających CSM

Projekt zakłada udział dwóch wykładowców w dwóch edycjach konferencji szkoleniowej w
zakresie symulacji medycznych w okresie 1-1l1.2019r. i Vl1-1X.2019r.
Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany formy, miejsca iterminu realizacji danego szkolenia/
stazuf konferencji, jezelitaka potrzeba wyniknie w toku realizacji projektu a zmiana nie doprowadzi
do obnizenia 1akości iefektywności realizowanego wsparcia oraz zostanie to zatwierdzone przez
lnstytucję Pośredniczącą (o ile zgoda lP będzie w danym przypadku wymagana).
Beneficjent zastrzega sobie mozliwość zmiany liczby osób biorących udział w danym szkoleniu/
stażu/ konferencji, jeśli będzie to wynikało z bieżących potrzeb izostanie zatwierdzone przez
lnstytucję Pośredniczącą (o ile zgoda lP będzie w danym przypadku wymagana).

§3
Kwalifikowalność uczestników projektu

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji iuczestnictwa w prolekcie pracowników PWSZ w
Płocku - Beneficjenta projektu iwyższej szkoły publicznej kształcącej na kierunku pielęgniarstwo
zgodnie z wymogami okreŚlonymi w ustawie z dnia 15 lipca 20It r. o zawodach pielęgniarki i

ej (Dz. U. z 201,6 r. poz. 1251,.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szl<olnictwie
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wYŻszYm (Dz. U. z201,6 r. Poz, 1842, z Późn. zm.) , która opracuje pro8ram rozwojowy uczeIni oraz
UtWorZY monoProfilowe centrum symulacji medycznej, w ramach realizacji prolektu,
Na PotrzebY niniejszego Regulaminu,,pracownik PWSZ w Płocku" oznacza osobę zatrudnioną w
PWSZ w Płocku na Podstawie umowy o pracę/ posiadającą w zakresie swoich czynności
komPetencje nauczyciela/ wykładowcy na kierunku pielęgniarstwo i/lub instruktora symulacji i/lub
informatYka i/lub technika symulacji i/lub kadry zarządzającej MCSM wyznaczone j przez Rektora
PWSZ w Płocku na podstawie odrębnego zarządzenia.
Kluczowe znaczenie dla doboru grupy docelowej ma zakres obowiązków wykonywanych przez
danego pracownika, co przekłada się na osiągnięcie celu głównego projektu.
Beneficjent ZaStrze8a sobie prawo do odrzucenia kandydatów składających dokumentaclę
rekrutacYjną na daną formę wsparcia (tj. szkolenia, staże, konferenc_;e), 1eśli zakres tematyczny
wsParcia nie będzie się Pokrywał z ich zakresem czynności lub kompetencjami wynikającyml z
pełnionejfunkcji.
Warunkiem kwalifikowalnoŚci uczestnika projektu jest spełnienie przez niego kryteriów
kwaIifikowalnoŚci uPrawniających do udziału w projekcie, co będzie każdorazowo potwierdzane
właŚciwYm dokumentem, tj. formularzem rekrutocyjnym do projektu oraz oświadczeniem
uczestniko Projektu. KwaIifikowalnośc uczestnika projektu potwierdzana jest bezpośrednio przeci
udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
W związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz ewaluacją i monitoringiem prolektu,
uczestnicY są zobowiązani do złożenia podpisanego oświadczenia dotyczącego wykorzystania
wizerunku.
Udział w projekcie jest dobrowolny.

§ą
Zasady rekrutacji w projekcie

Rekrutacja będzie realizowana z zachowaniem zasady równości szans iniedyskryminacji, w tym
dostęPnoŚci dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Rekrutacja organizowana będzie w miejscach przyjaznych dla osób niepełnosprawnych w siedzibie
PWSZ W Płocku. W Przypadku duzego zainteresowania będzie mozliwość pozostawienia
dokumentów takze w weekendy, po uprzednim skontaktowaniu się z biurem projektu.
Rekrutacja będzie Prowadzona przez właściwy zespół zadaniowy i Zespół Zarządzający pod
nadzorem komórek odpowiedzialnych za obsługę kadr i kadry zarządzającelw pWSZ w płocku.
Podanie danYch osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równ oznac1na z
brakiem mozliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
Uczestnik Projektu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwośc ich
pop rawia n ia.

Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Minister Rozwoju petniący funkcję
lnstytucji Zarządzającej dla Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2o14-2o2o, mający
siedzibę przy Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
Dane osobowe uczestników projektu zostały powierzone do przetwarzania lnstytucji pośredniczącej
- Ministerstwu Zdrowia, ul. Mlodowa 15,00-952 Warszawa oraz beneficlentowi realizującemu
Projekt - Państwowej WyŻszej Szkole Zawodowej w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2, O9-4O2 płock.
Ww. dane mogą ZostaĆ Przekazane podmiotom reallzującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Ministra Rozwoju, lnstytucji Pośredniczącej lub beneficjenta, jak równiez powlerzone
sPecjaliStYcZnYm firmom, realizującym na zlecenie ww. podmiotów kontrole iaudyt w ranlach po
WER.

8. eneficjent, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, może za zgodą lnstytucji
realizacji projektu powierzyc przetwarzanie danych uczestnikówredniczącej na każdym etapie
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12.

projektu podmiotom, które na jego zlecenie będą uczestniczyły w realizacji projektu. Wówczas
uczestnicy, ktorych dane zostaną w ten sposób powierzone będą zobowiązani do wyrażenia na to
zgody. Brak zgody uczestnika będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcre ibrakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

9. W ramach reaIizacji projektu zaplanowano objęcie wsparciem łącznie 20 pracowników PWSZ w
Płocku (planuje się objąc wsparciem 17 kobiet i3 męzczyzn, co może ulec zmianie w za|eżności od
wynil<ów rekrutacli), Jeden uczestnik moze wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia (tj.

szkoleniu, stazu, konferencji).
10. Pracownicy będą kierowani na szkolenia, staże r konferencje zgodnie ze specyfiką zadań

wykonywanych na danym stanowisku pracylwynikających z zakresu obowiązków.
Regulamin rekrutacji iuczestnictwa w projekcie zostanie udostępniony w siedzibie ina stronie
internetowej PWSZ w Płocku. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z opisem grupy docelowej i

zakresem przewidzianego dla niej wsparcia we wniosku o dofinansowanie projektu.
W rekrutacli pierwszeństwo będą mieIi pracownicy spełniający kryteria kwalifikowaInosci. W
przypadku zgłoszenia się do prolektu większej Iiczby osób na daną formę wsparcia niz jest to
okreś|one w § 2, decyzję o zakwalifikowaniu danych osób do projektu podejmuje Rektor PWSZ w
Płocku na podstawie analizy wykonywanych działań przez kandydatów na stanowisku pracy,

długości stażu pracy oraz dotychczas zrealizowanych przez nich działań w zakresie podniesienia
kompetencji iumiejętności powiązanych z zakresem tematycznym szkoleń/ stażyl konferencji w
projekcie. Osoby niezakwalifikowane do projektu, spełniające kryteria kwalifikowaIności, zostaną
wpisane na listy [ezerwowe, O kolejności wpisania osób na listę rezerwową decyduje Rektor PWSZ
w Płocku biorąc pod uwagę ww. czynniki, w kontekście celu głównego projektu.
Osoby zainteresowane składają samodzielnie komp|et wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych,
októrychmowaw§3,wterminiedodnia25.04.2O1,8r.wbiurzeprojektu,októrymmowaw§1.
WłaŚciwi członkowie Zespołu Zarządzającego projektem, posiadający stosoWne upoWaznienia
Rektora PWSZ w Płocku do przetwarzania danych osobowych, zweryfikują dokumenty rekrutacyjne
iewentualnie przeprowadzą nabór uzupełniający do projektu, Za moment zgłoszenia uczestnika do
projektu przyjmuje się datę, w której złożone zostały poprawnie wypełnione wymagane dokumenty
rekrutacyjne, Prace zespołu są udokumentowane protokołem ikończą się sporządzeniem list
uczestników i rezerwowych lrst uczestników. Protokoł zatwierdzany jest przez Rektora PWSZ w
Płoc ku.

Brak wskazania w dokumentach rekrutacyjnych wszystkich wymaganych danych osobowych
uniemozliwia udział w projekcie.

15. Możliwość zakwalifikowania do projektu kolejnejosoby z listy rezerwowej przysługuje w przypadku
ustania zatrudnienia w PWSZ w Płocku lub rezygnacji osoby zakwalifikowane1 do udziału w danej
formie wsparcia oraz w przypadku zmiany zakresu obowiązkow tej osoby, co powoduje, że
czynnoŚci wykonywane przez nią na stanowisku pracylw ramach pełnionej funkcji nie wiązą się z
tematyką i ceIem danej formy wsparcia, na którą jest zakwalifikowana.

§s
Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Po zakwalifikowaniu do danej formy wsparcia (szkoleń/ staży/ konferencji), udzial w niej jest
obowiązkowy,

2. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach lpotwierdzania swo.1ej

obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w innej, przyjętej do stosowania
formie.
W przypadku, gdy pierwotnie skierowany uczestnik nie może wziąć udziału w projekcie (czego nie

4pbyło wcześniej przewidzieć), przy jednoczesnym braku utworzenia listy rezerwowejdla danej
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postanowienia końcowe

Unia Europejska
| ; -łi,elsk i FLJrd|!;. 9pLllę:l r,_.v

w projekcie i rozpoczął w nim udział, moze

4.

formY wsParcia, w zaleznoŚci od terminu jej realizacji, zostanie przeprowadzona rekrutacja
;;:fi::;.?j-T -fr.l:i[:,;[j;.il":łocku skierule ao uozlału w projekcie innego pracownika,

Uczestnik zobowiązuje się do wypełniania/ podpisywania innych wymaganych w trakcie realrzaciiProjektu dokumentów, 1ak np. egzaminy, testy wiedzy, potwierdzenia otrzymania wyzywienia imateriałÓW dYdaktYcznYch. Ww. dokumenty wynikają z zapisów wniosku o dofinansowanie
'"'ł§ł}i,r"r'r"r'rYi:{:';ł;: ,*orlł.o"''' 

monitorowanio postępu rzeczowego realizacji programów

Uczestnik zobowiązuje się do Przekazywania do biura projektu dokumentacji potwierdzającejwzięcie udziału w danejformie wsParcia jnp. delegacle, potwierdzenie udziału w konferencji itp,).Uczestnikom zostanie PrzekazanY harmonogram realizowaneso wsparcia. Beneficjent zastrzegasobie Prawo wnoszenia zmian do harmonogrJm", j"J;;;;;;;ie informując o tym uczestnika.w przypadku kontroli lub ewaluacji prowadzonej przez lnstytucję pośredniczącą, tj. Mlnisterstwo
:ffi:;r:fJi::"H?.T:T'fi:;Ji|lczestnik zobowiązule się do udzielania *i,"iłi.r, informacji

w przypadku szkoleń wyjazdowych, w ramach projektu zostanie dodatkowo sfinansowanezakwaterowanie, transport iwyzywienie uczestników, na zasadach określonych przez Beneficlenta,

[rJJ#i:*u 
szkoleń stacjonarnych, w ramach projektu zostanie sfinansowane wyzywienie

5.

6.

7,

9.

1,. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.2. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału
zrezygnować z uczestnictwa w wyniku;

1' zdarzen 1osowych wskazanych przez uczestnika, uniemożliwiających je8o udział wprojekcie2;
2. ustania stosunku pracy z PWSZ w Płocku;3' zmianY zakresu obowiązków uczestnika, co powoduje, ze czynności wykonywan e przez

:jiil;i"';#isku PracY nle wiązą się z tematyką i celem wsparcia, na które jest

3' RezYgnacla z udziału w Projekcie następuje poprzez przekazanie bez zbędne., zwłokr stosownejinformacji drogą elektroniczną do biura prolektu.4 j::iJr[:Ti::fi:i:§: będzie miał mozliwość korzystania z pomocy imateriałów dydaktycznych

5' W PrzYPadku, gdy uczestnik narUsZY postanowienia niniejszego regulaminu, Beneficjent ma prawopozbawić go uczestnictwa w projekcie.
6' Uczestników Projektu obowiązują takze wszelkie uregulowania związane z doskonaleniem

::ffi*[1J,jł:',:::1:;:f, 
u"'oetencji, obowiązując."* pwsz w płocku i wykraczalące poza

7' Projekt będzie realizowanY z zachowaniem zasady równości szans iniedyskryminacji, w tym

l;T:fi:;: 
dla osób niePełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet

8' DodatkowYch informacji w zakresie niniejszego regulaminu udziela biuro projektu

ga sobie Prawo do ocenV jstnlenia tych przeslanek poprzez żądanie od uczestn]ka przedstaw]enia stosownych,rdzających te okoljczności, jak np. zaświadczenia lekarskiego
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9 sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Beneficjent.
10. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu, w tym m.in.

dotyczących możliwych do realizacjiform wsparcia dla uczestnikow projektu oraz zal<resu wsparcia.
11. Beneficjent zastrzega sobie prawo prowadzenia rekrutacji uzupełniającej do projektu, w całym

okresie jego realizacji, w przypadku zmiany/ rozszerzenia zakresu wsparcia,
12. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu tj, od 01.02.2018 r. do31.01.2O2tr.3

Załączniki do regulaminu:

1. Formularz rekrutacyjny
2. Deklaracja udziału w projekcie
3. Oświadczenie uczestnika projektu
4. Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku

Y

zmianie.
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