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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku  

nr 67/2018 z dnia 20 września 2018 r. 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku 

Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku  

w projekcie pn.: „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku 

Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku”  

współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

 

§ 1 

1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

1) Projekt – projekt pn.: „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku 

Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku”.  

2) Uczestnik Projektu –  student/ka I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Pielęgniarstwo w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku (PWSZ), który/a po spełnieniu wymogów 

określonych w Regulaminie rekrutacji został/a zakwalifikowany/a do uczestnictwa w Projekcie. 

3) Biuro Projektu –  pok. B12 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, Pl. 

Dąbrowskiego 2, e-mail: csm@pwszplock.eu 

4) MCSM - Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. 

§ 2 

Informacje ogólne: 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu pn.: „Symulacje medyczne drogą do 

poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” realizowanego przez 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku. 

2. Projekt realizowany jest w okresie: 01.02.2017 r. – 31.01.2021 r. 

3. Celem Projektu jest polepszenie jakości, efektywności i warunków kształcenia 320 studentów 

studiów stacjonarnych I stopnia oraz PWSZ w Płocku uczestniczących w procesie praktycznego 

kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego dla uczelni oraz utworzenie 

monoprofilowego centrum symulacji medycznej na kierunku Pielęgniarstwo w okresie od 

01.02.2018 r. do 31.01.2021 r. 

§ 3 

Przewidziane w projekcie formy wsparcia: 

1. Szkolenie symulacyjne dla 20 studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo (1 grupa 20 osobowa) 
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Opis: 

3-dniowe szkolenie wyjazdowe, obejmuje dla każdego uczestnika: 

- udział w szkoleniu,  

- materiały dydaktyczne, 

- serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciastka), 

- 3 noclegi z pełnym wyżywieniem (śniadanie/obiad/kolacja), 

- koszty transportu. 

Szkolenie wyjazdowe w modelowym CSM posiadającym doświadczenie w kształceniu studentów, 

nauczycieli, pracowników obsługi technicznej w zakresie realizacji zajęć w warunkach symulowanych 

na kierunku pielęgniarstwo. 

Zakres szkolenia: struktura, wyposażenie i zasady funkcjonowania CSM, istota, rodzaje i 

zastosowanie symulacji medycznej, rodzaje symulatorów medycznych, zajęcia w CSM zgodnie z 

programem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, prezentacje wybranych symulacji medycznych 

weryfikujących efekty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. 

Liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne. 

Czas trwania: 3 dni.  

Termin: III kwartał 2019 roku. 

 

2. Szkolenie dla 20 studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w 

ramach symulacji niskiej wierności (2 grupy 10 osobowe) 

Opis: 

2-dniowe szkolenie w MCSM w PWSZ w Płocku obejmuje dla każdego uczestnika: 

- udział w szkoleniu,  

- materiały dydaktyczne, 

- serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciastka). 

Szkolenie realizowane w PWSZ w Płocku obejmuje udział studentów w symulacjach medycznych 

niskiej wierności realizowanych w oparciu o scenariusze przygotowane przez instruktorów w trakcie 

ich szkolenia w zakresie symulacji niskiej wierności. 

Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych. 

Czas trwania: 2 dni.  

Termin: pierwsza grupa I kwartał 2019 roku, druga grupa IV kwartał 2020 roku. 

 

3. Szkolenie dla 20 studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w 

ramach symulacji pośredniej wierności (2 grupy 10 osobowe) 

Opis: 

2-dniowe szkolenie w MCSM w PWSZ w Płocku obejmuje dla każdego uczestnika: 
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- udział w szkoleniu,  

- materiały dydaktyczne, 

- serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciastka). 

Szkolenie stacjonarne w uczelni: obejmuje udział studentów w symulacjach medycznych pośredniej 

wierności realizowanych w oparciu o scenariusze przygotowane przez instruktorów w trakcie ich 

szkolenia w zakresie symulacji pośredniej wierności. 

Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych. 

Czas trwania: 2 dni.  

Termin: pierwsza grupa II kwartał 2019 roku, druga grupa IV kwartał 2020 roku. 

 

4. Szkolenie dla 20 studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w 

ramach symulacji  wysokiej wierności (2 grupy 10 osobowe) 

Opis: 

2-dniowe szkolenie w MCSM w PWSZ w Płocku obejmuje dla każdego uczestnika: 

- udział w szkoleniu,  

- materiały dydaktyczne, 

- serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciastka). 

Szkolenie realizowane w PWSZ w Płocku obejmuje udział studentów w symulacjach medycznych 

wysokiej wierności realizowanych w oparciu o scenariusze przygotowane przez instruktorów w trakcie 

ich szkolenia w zakresie symulacji wysokiej wierności. 

Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych. 

Czas trwania: 2 dni. 

Termin: pierwsza grupa II kwartał 2019 roku, druga grupa IV kwartał 2020 roku. 

 

5. Szkolenie dla 10 studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo 

zapoznające z metodą egzaminowania OSCE (1 grupa) 

Opis: 

2-dniowe szkolenie w MCSM w PWSZ w Płocku obejmuje dla każdego uczestnika: 

- udział w szkoleniu,  

- materiały dydaktyczne, 

- serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciastka). 

Zakres: zapoznanie studentów z metodą egzaminacyjną OSCE, praktyczne przygotowanie i udział 

studentów kierunku pielęgniarstwo w egzaminie OSCE realizowanego w oparciu o scenariusze z 

użyciem symulatorów oraz pacjentów standaryzowanych; udział w trzecim etapie szkolenia Egzamin 

OSCE w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo – trzyetapowe szkolenie praktyczne dla egzaminatora 

OSCE. 
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Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych. 

Czas trwania: 2 dni. 

Termin: II kwartał 2019 roku. 

 

6. Warsztaty symulacyjne dla 40 studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo ( 2 grupy 20 osobowe) 

Opis: 

1-dniowe warsztaty w MCSM w PWSZ w Płocku obejmują dla każdego uczestnika: 

- udział w warsztatach, 

- materiały dydaktyczne, 

- serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciastka). 

Zakres: warsztaty symulacyjne obejmujące efekty nie uwzględnione w standardzie kształcenia na 

kierunku pielęgniarstwo, np. odbieranie porodu w warunkach pozaszpitalnych – tzw. porodu ulicznego, 

instrumentowanie do zabiegów operacyjnych, współpraca z anestzjologiem -asystowanie do 

znieczuleń pacjenta, co uczy współpracy interdyscyplinarnej oraz zwiększa atrakcyjność absolwentów 

na rynku pracy. 

Liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych. 

Czas trwania: 1 dzień. 

Termin: pierwsza grupa marzec 2019 roku, druga grupa IV kwartał 2020 roku. 

 

7. Realizacja dla minimum 320 studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo zajęć prowadzonych w warunkach symulacyjnych wynikających z programu 

studiów na kierunku pielęgniarstwo  

Opis:  

Zajęcia prowadzone w warunkach symulacyjnych w ramach Projektu prowadzone będą w terminie: 

01.10.2018 r. – 31.01.2021 w wymiarze minimum 115 godz./ rok akademicki. 

§ 3 

1. Uczestnicy Projektu: 

1) Minimum 320 studentów (planowana proporcja płci: 294 kobiet, 26 mężczyzn) I stopnia studiów 

stacjonarnych na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku 

(PWSZ) w tym:  

a) 80 studentów III roku zrekrutowanych na studia stacjonarne I stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo w roku akademickim 2016/17;  

b) 60 studentów II roku którzy będą rekrutowani na studia stacjonarne I stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo w roku akademickim 2017/18;  
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c) 180 studentów I roku, którzy będą rekrutowani na studia stacjonarne I stopnia na 

kierunku Pielęgniarstwo w latach akademickich 2018/19, 2019/20, 2020/21. 

2. Liczba uczestników Projektu z poszczególnych roczników może ulec zmianie, jeżeli będzie to 

wynikało z bieżących potrzeb, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu oraz akceptacji 

Ministerstwa Zdrowia ( o ile akceptacja ww. instytucji będzie wymagana biorąc pod uwagę rodzaj 

i zakres wnioskowanej zmiany). 

§ 4 

Proces rekrutacji: 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn.  

2. Terminy rekrutacji, liczbę i profil uczestników poszczególnych form wsparcia przedstawia 

Zestawienie stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji. 

3. Za rekrutację uczestników Projektu odpowiedzialny jest Zespół ds. rekrutacji studentów.  

4. Kryteria rekrutacji na zajęcia prowadzone w warunkach symulacyjnych wynikające  

z programu studiów na kierunku pielęgniarstwo realizowane w ramach Projektu:  

1) W zajęciach prowadzonych w warunkach symulacyjnych wynikających z programu studiów 

na kierunku pielęgniarstwo realizowanych w ramach Projektu uczestniczyć będą wszyscy 

studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo  

z naborów 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21. 

2) Lista studentów zakwalifikowanych (minimum 320 studentów) do udziału w zajęciach 

prowadzonych w warunkach symulacyjnych zostanie utworzona na podstawie listy 

studentów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Pielęgniarstwo w latach 

akademickich: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21, w tym kompletności złożonych 

dokumentów rekrutacyjnych (podanie na studia, świadectwo dojrzałości, oryginał opłaty 

rekrutacyjnej, zaświadczenie lekarskie, 2 fotografie, płyta, formularz rekrutacyjny do Projektu 

na zajęcia prowadzone w warunkach symulacyjnych wynikające z programu studiów na 

kierunku pielęgniarstwo, oświadczenie uczestnika Projektu, itp.) 

5. Kryteria rekrutacji na szkolenia i warsztaty realizowane w ramach Projektu:  

1) Na szkolenia i warsztaty realizowane w ramach Projektu zrekrutowani zostaną studenci 

studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo z naborów 2016/17, 2017/18, 

2018/19, 2020/21. 

2) Udział w szkoleniach i warsztatach ma charakter ponadprogramowy i dobrowolny. 

3) O udział w poszczególnych szkoleniach i warsztatach ubiegać się mogą studenci studiów 

stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, zgodnie z profilem uczestnika 

wskazanym w Zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji. 
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4) W przypadku zgłoszenia się większej liczby studentów na szkolenia i warsztaty niż założono 

w Zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji, w pierwszej kolejności 

do udziału w Projekcie zakwalifikowani zostaną studenci, którzy uzyskają największą liczbę 

punktów za spełnienie kryteriów premiowanych: 

a) średnia ocen na zakończenie roku akademickiego/świadectwa maturalnego wynosi pow. 

4,5 – 10 pkt; 

b) uczestnictwo od minimum 2 miesięcy w kołach naukowych działających na uczelni – 10 

pkt; 

c)  działalności na rzecz środowiska lokalnego i promocji zdrowia w okresie max. 3 lat 

poprzedzających złożenie formularza zgłoszeniowego do Projektu – 10 pkt. 

d) kolejność  zgłoszeń – 5 pkt. 

6. W ramach procesu rekrutacji zostanie przeprowadzona akcja informacyjna i promocyjna:  

1) plakaty oraz ulotki informacyjne dostępne będą w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku. 

2) informacja dot. Rekrutacji do Projektu wraz z Regulaminem i załącznikami zamieszczona 

zostanie na stronie internetowej:  http://www.pwszplock.pl/strona-glowna/inne/projekty-

unijne/symulacje-medyczne/ 

3) w akcję informacyjną i promocyjną zaangażowana zostanie Okręgowa Izba Pielęgniarek i 

Położnych Regionu Płockiego. 

7. Dokumentacja rekrutacyjna, składa się z:  

1) formularza rekrutacyjnego do Projektu na szkolenia/warsztaty (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu Rekrutacji), 

2) formularza rekrutacyjnego do Projektu na zajęcia prowadzone w warunkach symulacyjnych 

wynikające z programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo (Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Rekrutacji), 

3) oświadczenia uczestnika Projektu (Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji), 

4) oświadczenia dotyczącego wykorzystania wizerunku w ramach Projektu (Załącznik nr 5 do 

Regulaminu Rekrutacji), 

5) deklaracji udziału w Projekcie (Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji). 

8. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia dostępne są w Biurze Projektu, Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej oraz na stronie internetowej http://www.pwszplock.pl/strona-

glowna/inne/projekty-unijne/symulacje-medyczne/ 

9. Studenci zainteresowani udziałem w Projekcie w szkoleniach/ warsztatach zobowiązani są do 

dostarczenia kompletu dokumentów tj. formularza rekrutacyjnego do Projektu na 

szkolenia/warsztaty (Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji), oświadczenia uczestnika 

Projektu (Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji), oświadczenia dotyczącego wykorzystania 

http://www.pwszplock.pl/strona-glowna/inne/projekty-unijne/symulacje-medyczne/
http://www.pwszplock.pl/strona-glowna/inne/projekty-unijne/symulacje-medyczne/
http://www.pwszplock.pl/strona-glowna/inne/projekty-unijne/symulacje-medyczne/
http://www.pwszplock.pl/strona-glowna/inne/projekty-unijne/symulacje-medyczne/
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wizerunku w ramach Projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji), deklaracji udziału w 

Projekcie (Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w 

wyznaczonym dla danej formy wsparcia terminie wskazanym w Zestawieniu stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji. 

10.  Studenci objęci obligatoryjnie zajęciami prowadzonymi w warunkach symulacyjnych 

wynikającymi z programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo składają formularz rekrutacyjny do 

Projektu na zajęcia prowadzone w warunkach symulacyjnych wynikające z programu studiów na 

kierunku Pielęgniarstwo (Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji) i oświadczenie uczestnika 

Projektu (Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji), oświadczenia dotyczącego wykorzystania 

wizerunku w ramach Projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji), deklaracji udziału w 

Projekcie (Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej , w 

wyznaczonym dla danej formy wsparcia terminie wskazanym w Zestawieniu stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji. 

11. Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu/warsztacie w ramach Projektu. 

12. W przypadku uchybień formalnych student może zostać poproszony drogą mailową lub 

telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji rekrutacyjnej. W przypadku 

nieuzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 5 dni nastąpi skreślenie z listy uczestników 

Projektu. Dodatkowo student może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonych 

przez siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów. 

§ 5 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są podać dane niezbędne do wypełnienia kwestionariusza 

SL 2014. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

3. Uczestnicy Projektu zobowiązują się do aktywnej współpracy z Państwową Wyższą Szkołą 

Zawodową w Płocku w celu realizacji założeń Projektu, w szczególności obecności na 

zajęciach/szkoleniach/warsztatach. 

4. Uczestnicy Projektu wyrażając zgodę na udział w projekcie mają obowiązek uczestniczyć w 

danej formie wsparcia, do której zostali zrekrutowani, w tym w szczególności mają obowiązek: 

a) wypełniania/ podpisywania wymaganych dokumentów związanych z realizacją Projektu, 

w tym m.in. list obecności, testów wiedzy, ankiet – w zależności od rodzaju i formy 

wsparcia, 

b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach/ szkoleniach/ 

warsztatach, 
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c) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie, w tym  

z nabywaniem kompetencji – podmiotom uprawnionym do kontroli i ewaluacji projektu, 

d) przekazywania do Biura Projektu wszelkich dokumentów niezbędnych do monitorowania 

i dokumentowania realizacji Projektu, wynikających z uczestnictwa w projekcie. 

5. Jedną z form dokumentowania realizacji wsparcia opisanego w § 3 oraz realizacji działań 

informacyjno-promocyjnych jest dokumentacja fotograficzna. Uczestnicy Projektu przyjmują 

do wiadomości, że dokumentacja ta nie narusza ich dóbr osobistych i zostanie wykorzystana 

wyłącznie do dokumentowania, promocji i komunikacji w ramach Projektu. 

6. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z udziału w Projekcie uczestnika Projektu na jego 

miejsce zostaną zrekrutowane kolejno osoby znajdujące się na liście rezerwowej lub zostanie 

ogłoszony dodatkowy nabór, o ile stopień realizacji zajęć/szkoleń/warsztatów pozwoli na 

osiągnięcie przez nowego uczestnika zakładanych rezultatów Projektu. 

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie wymagana jest pisemna informacja z podaniem 

powodu rezygnacji złożona przez  uczestnika Projektu rezygnującego z udziału w Projekcie. 

8. Regulamin obowiązuje od 01.10.2018 r. do 31.01.2021 r., i może ulec zmianie w sytuacji 

konieczności zmiany wniosku o dofinansowanie Projektu, zmiany dokumentów strategicznych, 

programowych lub Wytycznych programowych i innych dot. wyboru i realizacji projektów w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

9. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać 

Koordynatorowi Projektu do biura Projektu. 

10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku zastrzega sobie możliwość dokonania 

zmiany terminu procesu rekrutacji do Projektu. 

 

 

Płock, dnia 20 września 2018 r. 

 

 

 

 


