
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA STUDENTÓW 
w projekcie 

„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy 
jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia 

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 
 

§ 1 
Informacje o Projekcie 

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

1. Projekt realizowany jest w okresie od 2018-01-01 do 2020-12-31 zgodnie z umową o 
dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0073/17-00 zawartą pomiędzy Ministrem Zdrowia a 
Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie w dn. 14.12.2017 r. 
 

2. 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. 
 

3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. 
Projektowej 4, 20-209 Lublin. 
 

§ 2 
Zasady rekrutacji uczestników 

 
1. Wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 300 studentów/tek studiujących w 

systemie stacjonarnym  ( w tym 252 kobiet) studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo z 2 
naborów roku akademickiego: 2017/18 oraz 2018/19  
 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w siedzibie Uczelni, która jest przystosowana 
architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo (wyposażona w windy, podjazdy 
itp.). Dopuszcza się także udział asystenta osoby niepełnosprawnej. Rekrutacja studentów 
będzie prowadzona zgodnie z zasadami rekrutacji na studia.   

 



 

 

3. Terminy rekrutacji w ramach kolejnych lat akademickich będą każdorazowo zamieszczane w 
Wirtualnym dziekanacie.    
 

4. W celu przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego powołana została Komisja 
Rekrutacyjna, w skład której wchodzi przewodniczący oraz dwóch członków.  

 

5. Komisja rekrutacyjna odpowiedzialna jest za prawidłowy przebieg postępowania 
rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym Regulaminem przy uwzględnieniu zasad równości szans 
i niedyskryminacji. 
 

6. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z rekrutacji zawierający listę podstawową 
uczestników zakwalifikowanych oraz listę rezerwowa. W przypadku rezygnacji możliwe 
będzie zakwalifikowanie do udziału w projekcie osoby następnej w kolejności.  
  

7. Kandydaci zgłaszający chęć udziału w Projekcie, składają kompletne dokumenty, opatrzone 
czytelnym podpisem, złożone w języku polskim. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na 
stronie www Uczelni, Wirtualnym Dziekanacie, Biurze Obsługi Studenta. W skład 
dokumentów wchodzą: 
 

a) Ankieta rekrutacyjna stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 
b) Oświadczenie Uczestnika Projektu 
c) Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie 

 
8. Dokumenty, o których mowa w p. 6 niniejszego Regulaminu Uczestnicy/czki składają: 

a) osobiście w Biurze Projektu - siedziba Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji ul. Projektowa 
4, 20-209 Lublin, I piętro, pokój 107, 
b) poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu. 
 

9. Każdy kandydat, który dostarczy w terminie rekrutacji do Biura Projektu poprawne pod 
względem formalnym (kryterium: spełnia/nie spełnia oraz kompletność dokumentów 
rekrutacyjnych) zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie. 
 

10. W przypadku zrekrutowania większej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w 
projekcie decydować będzie spełnienie w/w kryteriów oraz liczba zdobytych dodatkowych pkt, które 
zostaną przyznane za: 
- odpowiedni poziom motywacji (kryterium weryfikowane na podstawie ankiety wypełnianej 
przez studenta) (dodatkowo +max 3 pkt) 
- płeć (+1pkt - preferowani będą mężczyźni ze względu na dysproporcje pomiędzy liczbą 
sfeminizowanie zawodu), 
- niepełnosprawność- umożliwiająca pracę w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza (+2 pkt) 
- obszar wiejski (+1pkt) 
- oceny ze św. maturalnego (średnia) 
 



 

 

 
11. Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół z rekrutacji, zawierający listę osób, które zostały 

zakwalifikowane i listę rezerwową. W przypadku rezygnacji / bądź skreślenia któregokolwiek 
studenta/ki z listy podstawowej istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osobę z listy 
rezerwowej. W przypadku pojawienia się trudności zaplanowano dodatkową rekrutację 
uzupełniającą. 
 

12. Złożone przez kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi.  
 

§ 3 
Obowiązki osób zakwalifikowanych do Projektu 

 
1. Osoby zakwalifikowane stają się Uczestnikami 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 oraz Oświadczenia uczestnika Projektu - Załącznik Nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 
 

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. 

 

3. Uczestnictwo w zajęciach:  
a. Uczestnicy zobowiązani są do:  

 obowiązkowego, regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w 
zajęciach,  

 potwierdzanie uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności 
własnoręcznym podpisem,  

 wypełniania ankiet związanych z oceną zajęć i projektu.  
b. Za spełnienie kryterium obecności uznaje się uczestnictwo przynajmniej w 80% godzin 

zajęć objętych programem poszczególnych zajęć.  
 

4. Zgodnie z założeniami  projektu każdy student/ka  zrealizuje 120 godzin dydaktycznych w 
Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. 
  

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji w Projekcie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Kanclerza WSEI i 
Kierownika Projektu. 
 

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 Kanclerza. 
 
 
 
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 

 


