REGULAMIN UCZESTNICTWA
w projekcie
„Kompetencje zamawiane pielęgniarek w WSEI w Lublinie”

Informacje ogólne o projekcie:
1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V.
Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
2. Projekt realizowany jest w okresie od 2016-08-01 do 2021-06-30.
Uczestnicy projektu:
1.Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Kierunku Pielęgniarstwo rozpoczynający
studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie:
a) Studenci z naboru 2015/2016 – wchodząc do projektu będą studentami II roku (I edycja).
b) Studenci z naboru 2016/2017 – wchodząc do projektu będą studentami I roku (II edycja).
c) Studenci z naboru 2017/2018 – wchodząc do projektu będą studentami I roku (III edycja).

Organizacja zajęć w ramach Projektu:
1. Zajęcia/praktyki odbywać się będą zgodnie z harmonogramami dostępnymi w Dziekanacie
Wydziału Nauk o Zdrowiu.
2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub terminach realizacji zajęć/praktyk.
3. Studenci mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, praktykach obowiązkowych i
ponadprogramowych. Obecność Student potwierdza każdorazowo własnoręcznym podpisem na
listach obecności.
4. Studenci mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach dodatkowych wykraczających poza
standardowy program kształcenia, w zakresie uzgodnionym z Partnerami tak aby odpowiadały
potrzebom pracodawców i rynku. Zajęcia dodatkowe będą związane z profilem kształcenia i będą
przyczyniać się do nabycia lub podniesienia kompetencji przez studentów kierunku pielęgniarstwo
w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych (starzejącego się
społeczeństwa), jak również do nabycia kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych;
5. Studenci mają obowiązek uczestniczenia ponadprogramowych, płatnych praktykach zawodowych
w wymiarze 160 godzin. Praktyki ponadprogramowe będą organizowane wyłącznie w placówkach
podstawowej opieki zdrowotnej i na oddziałach onkologii oraz na oddziałach geriatrycznych
i placówkach opieki długoterminowej. Zasady odbywania praktyk określone zostaną w umowie ze
studentem. Stypendium w wysokości 13,87 zł. brutto wypłacane będzie za każdą godzinę obecności.

6. Studenci mają obowiązek udziału w programowych praktykach dostosowanych do wymogów
Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży w wymiarze – 900 godzin zegarowych (I edycja – 840
godzin)
Miejsce odbywania praktyk:
- 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,
- Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPOZOZ w Lublinie,
- Samodzielny Publicznym Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie.
7. 100 studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania otrzyma zwrot kosztów
dojazdów. 35 studentów dojeżdżających pow. 50 km, otrzyma bezpłatne noclegi.
8. Uczelniany program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo, mający charakter
motywacyjny tzn. oparty o zasadę, że student może otrzymać stypendium najwcześniej po drugim
semestrze kształcenia. Z programu stypendialnego będzie korzystać maksymalnie 50% studentów na
danym roku kształcenia (uczestników projektu), którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali
najlepsze wyniki w nauce. Wartość miesięcznego stypendium wynosić będzie maksymalnie 660 zł.
Stypendia przyznawane będą na rok akademicki, przy czym stypendium będzie wypłacane dla 1
studenta maksymalnie przez 4 semestry.
Uczestnictwo w zajęciach:
1. Studenci zobowiązani są do:
 obowiązkowego, regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach/praktykach,
 potwierdzanie uczestnictwa w zajęciach/praktykach każdorazowo na liście obecności
własnoręcznym podpisem,
 wypełniania ankiet związanych z oceną zajęć i projektu.
2. Studenci mogą zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia konsekwencji finansowych w
szczególnych sytuacjach życiowych. Student zobowiązany jest do zwrotu materiałów oraz pobranego
stypendium. W przypadku zaistniałej sytuacji Student zobligowany jest do złożenia pisemnej
rezygnacji z podaniem przyczyny rezygnacji.
3. W przypadku rezygnacji z udziału projekcie w sytuacji innej niż wskazanej w pkt 2. Student może
zostać obciążony kosztami jego udziału w Projekcie poniesionymi przez Uczelnię.
4. Za spełnienie kryterium obecności uznaje się uczestnictwo przynajmniej w 80% godzin zajęć objętych
programem poszczególnych zajęć.
Monitoring uczestników projektu
1. Studenci zobowiązani są do informowania Uczelni o ewentualnych zmianach w swoim statusie na
rynku w trakcie studiów.
2. Studenci zobowiązani są do udziału w ankietowanych badaniach dotyczących realizacji i udziału w
projekcie przeprowadzonych zarówno przez WSEI oraz Instytucję Pośredniczącą.

3. Studenci zobowiązani są podać dane niezbędne do wypełnienia bazy SL2014 (dane osobowe w
kwestionariuszu) oraz poinformować o wszelkich zmianach dotyczących powyższych danych w ciągu
7 dni od ich zaistnienia.
4. Wszyscy Studenci mają obowiązek rzetelnego wypełniania dokumentów monitoringowych
i ewaluacyjnych dostarczonych przez Uczelnię w tym ankiet dotyczących oceny projektów i ich
rezultatów.
Monitorowana będzie sytuacja absolwentów w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia przez nich
studiów na kierunku pielęgniarstwo.

