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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE 
„Plus dla wiedzy i doświadczenia – program wsparcia studentów  

i absolwentów pielęgniarstwa” 
 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

Numer Projektu: POKL.06.01.01-14-122/13 
 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1. „Instytucji Pośredniczącej” oznacza to Skarb Państwa – Ministra Zdrowia,  

00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15. 

2. „Organizatorze” oznacza to Radomską Szkołę Wyższą w Radomiu, ulica M. Fołtyn 2. 

3. „Projekcie” oznacza to projekt pn. „Plus dla wiedzy i doświadczenia – program            

wsparcia studentów i absolwentów pielęgniarstwa” realizowany przez Organizatora        

przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach         

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

4. „Regulaminie” oznacza to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 

5. „Kandydacie” oznacza to osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału  

w Projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie. 

6. „Uczestniku Projektu” oznacza to Kandydata, który po spełnieniu wszystkich         

wymogów określonych w Regulaminie został dopuszczony do udziału w Projekcie. 

 

§ 2. 

INFORMACJA O PROJEKCIE 
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1. Projekt „Plus dla wiedzy i doświadczenia – program wsparcia studentów  

i absolwentów pielęgniarstwa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja         

Rozwój 2014-2020, realizowany jest przez Radomską Szkołę Wyższą w Radomiu,          

zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą pomiędzy Radomską Szkołą          

Wyższą w Radomiu ulica M. Fołtyn 2 a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia,  

00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego          

Funduszu Społecznego. 

3. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji przez 50 osób (35 K i 15              

M), studentów/tki studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo,         

poprzez opracowanie i wdrożenie motywacyjnego programu kształcenia studentów/ek        

oraz dostosowanie programu studiów do zmian demograficznych kraju i wyzwań          

epidemiologicznych, jak również zastosowanie programu rozwojowego dla       

absolwentów/ek w okresie 01.10.2018 r. -31.08.2023 r. 

4. W projekcie uczestniczyć będzie 50 studentów/ek (35 K i 15 M), z których 30 osób z                

najwyższą średnią z ocen uzyskaną w toku kształcenia za poprzedni rok akademicki            

otrzyma stypendium motywacyjne w wysokości 800 zł miesięcznie. Pozostałe 20 osób           

uczestniczyć będzie w projekcie bez otrzymywania w/w stypendium (osoby te będą           

uczestniczyć jedynie w dodatkowych szkoleniach prowadzonych w ramach projektu w          

trakcie trwania studiów – zgodnie z ust. 6). 

5. Stypendium motywacyjne będzie wypłacane przez 2 lata akademickie (20 miesięcy          

bez wliczania przerw wakacyjnych), chyba ze uczestnik w wyniku nieprzewidzianych          

zdarzeń losowych przerwie tok kształcenia lub samo uczestnictwo w projekcie. 

6. Uczestnicy projektu w toku studiów I stopnia uczestniczyć będą w zajęciach           

dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia z  zakresu    

zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych oraz w zajęciach    

rozwijających umiejętności komunikacyjne. 

7. Uczestnicy projektu, pobierający stypendium motywacyjne w pełnym zakresie        

obligatoryjnie po zakończeniu studiów I stopnia uczestniczyć będą w programie          

rozwoju absolwenta, w ramach którego oferowane będzie wsparcie w znalezieniu          
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zatrudnienia na stanowisku pielęgniarza/pielęgniarki w podmiocie leczniczym       

działającym na terytorium Polski. Osoby te będą musiały wziąć udział w cyklu kursów             

kwalifikacyjnych i specjalistycznych z zakresu potrzeb epidemiologicznych  

i demograficznych realizowanych przez okres 24 miesięcy, a osobom posiadającym          

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pielęgniarza/pielęgniarki         

w podmiocie leczniczym działającym na terytorium Polski, wypłacane będzie         

stypendium szkoleniowe w wysokości 1.000,00 zł brutto przez okres 24 miesięcy od            

zakończenia studiów I stopnia. Ponadto dla opiekuna/opiekunów tych osób po stronie          

zakładu pracy przewidziane jest dodatkowe wynagrodzenie. 

8. Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. -31.08.2023 r. 

9. Punkt Rekrutacyjny znajduje się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Radomskiej Szkoły           

Wyższej, 26-600 Radom, ul. 1905 Roku 26/28, pok. 102. 

 

 

§ 3. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym doboru Uczestników Projektu oraz zasady           

uczestnictwa w Projekcie. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników. 

3. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego         

Funduszu Społecznego udział w Projekcie jest bezpłatny. 

4. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym        

Regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu. 

5. Odpowiedzialność za właściwą realizację projektu ponosi Koordynator Projektu. 

 

§ 4. 

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ REKRUTACJA 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 
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− rozpoczęła studia na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo          

(zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym) prowadzonych przez Radomską          

Szkołę Wyższą w roku akademickim 2017/2018 lub 2018/2019 i będzie je           

kontynuowała w latach kolejnych; 

− Zrealizuje pełną ścieżkę kształcenia (sześciosemestralną); 

− W toku kształcenia nie będzie powtarzała roku ani nie będzie korzystała z przerw  

w toku studiów (urlopy dziekańskie itp.), wydłużających okres kształcenia. 

− w szczególności będzie to:  

o 25 osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018 (od          

października), z czego 15 osób zostanie zakwalifikowanych do otrzymywania         

stypendium motywacyjnego;  

o 4 osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018 (od marca),  

z czego 3 osoby zostaną zakwalifikowane do otrzymywania stypendium         

motywacyjnego;  

o 21 osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019 (od          

października), z czego 12 osób zostanie zakwalifikowanych do otrzymywania         

stypendium motywacyjnego. 

* zgodnie z prowadzoną korespondencją z Instytucją Pośredniczącą – liczba          

uczestników projektu z każdego roku studiów objętego wsparciem została         

określona proporcjonalnie do łącznej liczby osób na danym roku. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów określonych w § 4 pkt 1              

Regulaminu oraz złożenie w Punkcie Rekrutacyjnym (osobiście, drogą e-mailową lub za           

pośrednictwem poczty tradycyjnej) formularza rekrutacyjnego dostępnego w Punkcie        

Rekrutacyjnym,  

  3. Proces rekrutacji do projektu będzie składał się z 2 etapów: 

      I. Przyjmowanie zgłoszeń i ocena formalna;  

      II. Ocena merytoryczna i kwalifikacja do udziału w projekcie: 
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Głównym kryterium merytorycznym kwalifikującym do udziału w projekcie będzie średnia  

z ocen uzyskanych za poprzedni rok akademicki. Punktacja za średnią z ocen przyznawana             

będzie w następujący sposób: 

a) 4,91 – 5,00 – 32 pkt; 

b) 4,81 – 4,90 – 30 pkt; 

c) 4,71 – 4,80 – 28 pkt; 

d) 4,61 – 4,70 – 26 pkt. 

e) 4,51 – 4,60 - 24 pkt. 

f)   4,41 – 4,50 – 22 pkt. 

g) 4,31 – 4,40 – 20 pkt. 

h) 4,21 – 4,30 – 18 pkt. 

i)   4,11 – 4,20 – 16 pkt. 

j)   4,01 – 4,10 – 14 pkt. 

Kryteria merytoryczne, których spełnienie skutkować będzie uzyskaniem dodatkowych        

punktów podczas procesu rekrutacji: 

1) zamieszkiwanie na terenach wiejskich lub w miastach do 25 tys. mieszkańców – 1             

pkt.; 

2) wywodzenie się z gospodarstw domowych korzystających ze świadczeń pomocy         

społecznej – 2 pkt.; 

3) posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej – 5 pkt.; 

4) wystąpienia na konferencjach naukowych – 5 pkt; 

5) udział w finałach konkursów naukowych – 5 pkt.; 

* osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie po uzyskaniu dodatkowych punktów           

będzie musiała dostarczyć Organizatorowi dokumenty potwierdzające spełnienie       

dodatkowych kryteriów. W przypadku niezłożenia takich dokumentów do udziału  

w projekcie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. 

Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie ze standardem minimum równości szans          

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą           

równości szans płci – każda kobieta i każdy mężczyzna spełniający wymogi formalne będą             

mieli równe szanse na udział w projekcie. 
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5. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa uczestników oraz lista            

rezerwowa. 

6. Każdy Uczestnik Projektu zostanie poinformowany telefonicznie o zakwalifikowaniu do          

udziału w projekcie. 

 

 

 

§ 5. 

ORGANIZACJA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

1. Projekt zakłada następujące formy wsparcia: 

a) W toku studiów: 

- program stypendiów motywacyjnych (opisany w § 2 pkt. 4 i 5); 

- zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program kształcenia  

z zakresu zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych oraz         

w zajęciach rozwijających umiejętności komunikacyjne, a w szczególności: 

* certyfikowane szkolenia; 

* warsztaty psychologiczne; 

* kurs języka migowego. 

b) W ramach programu rozwoju absolwenta: 

-wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarza/pielęgniarki 

w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski; 

- realizacja cyklu następujących kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych: 

* KURS SPECJALISTYCZNY LECZENIE RAN; 

* KURS SPECJALISTYCZNY RESUSTYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA; 

* KURS SPECJALISTYCZNY EKG; 

* KURS KWALIFIKACYJNY EPIDEMIOLOGICZNY; 

* KURS KWALIFIKACYJNY GERIATRYCZNY; 

* KURS KWALIFIKACYJNY OPIEKA DŁUGOTERMINOWA. 

- pozostałe wsparcie opisane w § 2 pkt. 7. 
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§ 6. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PPROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

● otrzymania przewidzianego w projekcie wsparcia po spełnieniu odpowiednich        

kryteriów kwalifikujących; 

● zgłaszania uwag i oceny odbywających się w ramach projektu szkoleń; 

● otrzymania imiennego zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu/warsztatów; 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

● przestrzegania niniejszego Regulaminu 

● uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla Uczestnika zajęciach (w        

szczególnych przypadkach usprawiedliwienie nieobecności następuje poprzez      

pisemne wyjaśnienie lub przedłożenie Koordynatorowi Projektu dokumentu       

potwierdzającego wystąpienie zaistniałych okoliczności; za usprawiedliwioną      

nieobecność Organizator uznaje nieobecność z przyczyn zdrowotnych bądź losowych) 

● punktualnego i aktywnego udziału w modułach szkoleń w terminach i miejscach           

wyznaczonych przez Organizatora 

● każdorazowego potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na przedkładanych przez        

Organizatora listach obecności 

● wypełniania przedkładanych przez Organizatora ankiet związanych z realizacją        

projektu i monitoringiem jego rezultatów, w czasie trwania projektu i po jego            

zakończeniu. 

● bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić        

lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie; 

● dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy  

o pracę w podmiocie leczniczym na stanowisku pielęgniarz/pielęgniarka w momencie          

przystąpienia do programu rozwoju absolwenta. 

● przekazania danych po uzyskaniu statusu absolwenta potrzebnych do realizacji         

kolejnego etapu wsparcia, w szczególności do objęcia programem stypendialnymi  

w ramach programu rozwoju absolwenta. 

● informowania Organizatora o wszelkich zmianach statusu na rynku pracy. 
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§ 7. 

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik projektu jest zobowiązany            

niezwłocznie dostarczyć do Organizatora pisemną informację o tym fakcie (osobiście, mailem           

bądź za pośrednictwem poczty). 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników            

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

4. Jeżeli Uczestnik projektu z własnej winy nie ukończy przewidzianej dla niego ścieżki             

wsparcia Organizator może zobowiązać Uczestnika do zwrotu kosztów udziału w projekcie           

proporcjonalnie do odbytego wsparcia. 

 

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Koordynator          

Projektu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.09.2019 r. i obowiązuje przez okres trwania              

projektu. 
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