
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  
KADRY MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ  

w projekcie 
„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy 

jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie” 
 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady rekrutacji do projektu 

w projekcie „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem 

do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś 

priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.3 Wysoka jakość 

kształcenia na kierunkach medycznych, finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr POWR.05.03.00-00-0073/17-00 z 

dn.  14.12.2017 r. zawartą pomiędzy Ministrem Zdrowia a Wyższą Szkołą Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie  

3. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I stopień 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie poprzez opracowanie i wdrożenie 

programu rozwojowego uczelni i rozwój monoprofilowego centrum symulacji 

medycznej do 31.12.2020 r. oraz w okresie trwałości. 

4. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

przy ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin. 

5. W rekrutacji mogą wziąć udział pracownicy WSEI, studenci  (kierunków technicznych - 

na stanowisko technika, kierunku pielęgniarstwo II stopnia – na stanowisko instruktora), 

pracownicy Partnera projektu -Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie 

oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające 

wymagania stawiane wykładowcom (Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i 

Rozporządzenie dot. szkolenia na kierunku pielęgniarstwo) 

 

§ 2 

1. Kadra w ramach Projektu rekrutowana będzie na następujące szkolenia: 

a. Szkolenie I:  Szkolenie praktyczne dla kadry  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w 
Lublinie zapoznające z funkcjonowaniem Centrum Symulacji Medycznej - 10 osób, 
10h 

b. Szkolenie II: Praktyczne szkolenia instruktorów symulacji niskiej wierności w 
pielęgniarstwie. 10 osób, 50h 



 

 

c. Szkolenie III: Szkolenie praktyczne instruktorów symulacji przedmiotów 
specjalistycznych w pielęgniarstwie (pośrednia wierność), 10 osób, 60h 

d. Szkolenie IV: „Instruktor symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie" – 12 osób,  
40h 

e. Szkolenie V: „Szkolenie praktyczne egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie" 15 osób, 
80h 

f. Szkolenie VI:  Staż pt. "Technik symulacji medycznej", 4 osoby, 40h 
g. SzkolenieVII:„Szkolenie dla nauczycieli modułów chcących wprowadzić metody symul

acji medycznej do prowadzonych przez siebie zajęć praktycznych”, 15 osób, 8h 
h. Szkolenie VIII: "Szkolenie dla Kierownika Centrum Symulacji Medycznej", 1 osoba, 

24h 
i. Szkolenie IX: „Debriefing odniesienie jakości kształcenia poprzez psychologiczny 

wpływ kształcenia symulacyjnego”’ 15osób 10h 
 

2. W umowie zostanie zawarta informacja, na które szkolenia będzie kierowany uczestnik. 
 

§ 3 

1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kadry na szkolenia powołana 

została Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzi przewodniczący oraz dwóch 

członków. 

2. Komisja Rekrutacyjna odpowiedzialna jest za prawidłowy przebieg postępowania 

rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym Regulaminem przy uwzględnieniu zasad równości 

szans i niedyskryminacji. 

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z rekrutacji zawierający listę podstawową 

uczestników zakwalifikowanych na szkolenia oraz  listę rezerwową. W przypadku 

rezygnacji możliwe będzie zakwalifikowanie na szkolenia osoby następnej w kolejności. 

§4 

1. Kandydaci zgłaszający chęć udziału w Projekcie, składają kompletne dokumenty, 

opatrzone czytelnym podpisem, złożone w języku polskim. W skład dokumentów 

wchodzą: 

a. Formularz rekrutacyjny stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z 

oświadczeniami i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

b. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w takim samym projekcie w innej uczelni 

(unikniecie podwójnego finansowania). 

2. W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby spośród pracowników i dotychczasowych 

współpracowników Lidera i Partnera (rekrutacja zamknięta). 

3. W przypadku nie zrekrutowania wystarczającej liczby uczestników prowadzona będzie 

rekrutacja otwarta. 



 

 

4. W przypadku rekrutacji otwartej kandydaci zgłaszający chęć udziału w Projekcie, składają 

kompletne dokumenty, opatrzone czytelnym podpisem, złożone w języku polskim. W 

skład dokumentów wchodzą: 

a. Formularz rekrutacyjny stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z 

oświadczeniami. 

b. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w takim samym projekcie w innej uczelni 

(unikniecie podwójnego finansowania), konfliktu interesów. 

c. CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i ewentualne 

doświadczenie zawodowe 

Wymagania stawiane wykładowcom – zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie 
wyższym i Rozporządzenie dot. szkolenia na kierunku pielęgniarstwo 

d. Deklaracja przystąpienia do projektu. 

e. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

f. Umowa lojalnościowa zobowiązująca do prowadzenia zajęć w CSM WSEI w Lublinie w 

okresie trwałości projektu 
5. W przypadku prowadzenia rekrutacji otwartej ustala się następujące kryteria naboru 

kadry na szkolenia (max do zdobycia 6 dodatkowych punktów): 

a. kompletność dokumentów rekrutacyjnych (spełnia/ nie spełnia) 

b. niepełnosprawność- umożliwiająca pracę w zawodzie instruktora (+2 pkt) 

c. wykształcenie wyższe, tytuł naukowy (+5pkt)- jeżeli jest zgodne z kierunkiem kształcenia, 

tytuł specjalisty w dziedzinie kształcenia 

d. podstawowe miejsce zatrudnienia (+5 pkt)- jeżeli praca w dziedzinie będącej 

przedmiotem kształcenia 

e. płeć (+1pkt) - preferowani będą mężczyźni ze względu na dysproporcje pomiędzy liczbą 

sfeminizowanie zawodu 

f. obszar wiejski (+1pkt) 

6. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc do udziału w projekcie zostaną dołączone 

kolejne osoby z listy rezerwowej. 

§5 

1. Informacja o naborze do Projektu oraz termin rekrutacji będzie zamieszczony na stronie 

internetowej Uczelni oraz Partnera projektu oraz w odniesieniu do pracowników 

akademickich w wirtualnym dziekanacie.    

2. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 

3. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie decydować będzie spełnienie w/w 

kryteriów. 



 

 

4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z rekrutacji, zawierający listę osób, które zostały 

zakwalifikowane do Projektu oraz listę rezerwową.  

5. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane, a spełnią kryteria rekrutacji, zostaną wpisane  

na listę rezerwową. 

§6 

1. Kandydat staje się Uczestnikiem Projektu „Utworzenie Monoprofilowego Centrum 

Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej 

Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie”  w chwili podpisania Deklaracji uczestnictwa w 

projekcie wraz z Oświadczeniem uczestnika Projektu. 

2. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy osób 

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. W takiej sytuacji, do Projektu zostają 

zakwalifikowane wg kolejności osoby z listy rezerwowej. 

1. Kandydaci zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną do projektu podpisują umowę. 

 

§ 7 

1. Regulamin rekrutacji w Projekcie wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

2. WSEI zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie rekrutacji w sytuacji zmiany 

wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych. 

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 

4. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmiany wniosku o dofinansowanie. 

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w Biurze Projektu. 

6. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym regulaminem, należą do Kierownika Projektu 

 
Lista załączników do Regulaminu: 

1. Ankieta Rekrutacyjna 
2. Wzór Deklaracji przystąpienia do udziału w projekcie i Oświadczenia Uczestnika Projektu 

 
 
 

 
………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………………………………. 
Kierownik Projektu 

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum 
Symulacji Medycznej środkiem do poprawy 
jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej 

Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie” 

Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  
w Lublinie 

 


