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Projekt nr: POWR.03.03.00-00-M116/16-00
REGULAMIN PROJEKTU
§1
Informacje o projekcie i postanowienia ogólne
Przedmiotem
projektu
jest
zorganizowanie
i
przeprowadzenie
zajęć
w
formie
wykładów/ćwiczeń/seminarium/zajęć praktycznych/praktyk zawodowych w Wyższej Szkole
Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, dla studentów biorących udział
w projekcie pt. „Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim”
w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Celem głównym projektu jest wykształcenie i przygotowanie uczestników projektu do
pełnienia zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, a adresatami projektu są absolwenci szkół średnich z
Polski
i z zagranicy w liczbie 28 (22 kobiety i 6 mężczyzn) osób w podziale 14 – stu z Polski i 14 – stu
z zagranicy.
Celem szczegółowym projektu jest dostosowanie programu studiów do potrzeb studentów
zagranicznych w tym opracowanie programu studiów i materiałów dla studentów w języku
angielskim, otwarcie uczelni na cudzoziemców poprzez zapewnienie im wsparcia w procesie aplikacji,
integracji
i zdobywania pozwolenia na pobyt w Polsce.
Grupą docelową są absolwenci szkół średnich:
a)
b)

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej – mieszkańcy województwa śląskiego
Cudzoziemcy – ze względu na proponowany kierunek studiów oraz możliwości pracy – osoby
zza wschodniej granicy (głównie Ukraina).

1.
2.
3.
4.
5.

Czas realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2021 r.
Biuro Projektu znajduje się przy ul. Kościelnej 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Dane kontaktowe do Biura Projektu są następujące: kancelaria@wsps.pl
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o projekcie będzie dostępna:
a) na stronie internetowej Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
www.wsps.pl

6.
7.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Uczelni – oznacza to Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej;
2) Projekcie – oznacza Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś III, Działanie 3.3, pn. „Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku
angielskim” Projekt nr: POWR.03.03.00-00-M116/16-00
3) Kandydat – oznacza to kandydata na studia, na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia w języku
angielskim, biorącego udział w projekcie.

§2
Zasady rekrutacji do Projektu
1. Rekrutacja dokonywana jest na terenie całego kraju i na terenie Ukrainy, tj. w siedzibie Wyższej
Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościelna 6 oraz w wyznaczonych
punktach rekrutacyjnych.
2. Proces rekrutacji obejmie:
a) opracowanie i opublikowanie informatora dla kandydata na studia i zamieszczenie go na
stronie www w języku angielskim,
b) przesłanie informacji o rekrutacji do szkół średnich
c) wykorzystane zostanie partnerstwo z Lwowskim Krajowym Uniwersytetem Medycznym
gdzie będzie punkt rekrutacyjny, dla kandydatów z zagranicy,
d) materiały informacyjne uwzględnią wizerunek obu płci oraz osób niepełnosprawnych,

3. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci przyjęta na podstawie
przeprowadzonej analizy na potrzeby projektu.
4. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje Uczelnię i osoby odpowiedzialne za realizację
projektu, do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
5. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji uczestników/czek Projektu prowadzi Koordynator
Projektu.
6. Osoby zajmując się rekrutacją zobowiązane są do prowadzenia kompletnej dokumentacji
rekrutacyjnej
oraz
przygotowania
raportu
podsumowującego
proces
rekrutacji
z zachowaniem polityki bezpieczeństwa przyjętej w projekcie.
7. Proces rekrutacji będzie prowadzony zgodnie z harmonogramem projektu.
8. Przystąpienie kandydata/tki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego regulaminu.
9. Kompletne i poprawne zgłoszenia prowadzane i rejestrowane będą według daty ich wpływu,
zostanie też stworzona lista rezerwowa. Rekrutacja będzie prowadzona osobno dla obywateli
Rzeczpospolitej Polskiej a osobno dla cudzoziemców.
10. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem
w Projekcie
b) weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych, wybór osób, informowanie uczestników/czek
o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia
dokumentów,
c) potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w projekcie przez osobę rekrutującą (zał.
nr 4 do regulaminu ),
d) podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie (zał. nr 2 do regulaminu),

e)
f)
g)
h)
11.

sporządzenie listy uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu,
sporządzenie rezerwowej listy uczestników/czek,
wydanie przez Dziekanat zaświadczenie o kwalifikacji na studia dla cudzoziemców
założenie teczek imiennych dla zakwalifikowanych uczestników/czek.
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji dla obywateli Rzeczposolitej Polskiej, zgodnie
z pkt. 9 a) to:
a)podanie – ankieta osobowa (załącznik nr 1) do regulaminu
b)świadectwo dojrzałości (kopia)
c)świadectwo ukończenia szkoły średniej (kopia)
d) zaświadczenie lekarskie
12. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji dla cudzoziemców , zgodnie z pkt. 9 a) to :
a)podanie – ankieta osobowa
b)świadectwo dojrzałości (kopia)
c)świadectwo ukończenia szkoły średniej (kopia)
d)zaświadczenie lekarskie
oraz tłumaczenie w/w dokumentów wykonane przez tłumacza przysięgłego
13. O umieszczeniu na liście rankingowej w przypadku równej ilości punktów będzie decydował
moment złożenia dokumentów.
14. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji będą przyznane za spełnienie jednego z
następujących kryteriów:
-ocena dobra lub bardzo dobra z języka angielskiego na świadectwie ukończenia szkoły
średniej (w przypadku starej matury), lub >70% punktów uzyskanych z języka angielskiego
(w przypadku nowej matury)+1 pkt,
-zamieszkanie na terenie wiejskim (Polacy)/poniżej 25 tys. mieszkańców (cudzoziemcy)+1
pkt
- certyfikat znajomości języka angielskiego (np. FCE) + 1 pkt
- są to pierwsze studia + 1 pkt.
15. Na studia zostanie przyjętych 14 cudzoziemców, zasady przyjmowania cudzoziemców określa
zał. nr 3 do regulaminu.
16. W przypadku rezygnacji kandydata w trakcie procesu rekrutacji przyjęta na studia zostaje
osoba z kolejną największą ilością punktów.
17. Dziekanat wyda cudzoziemcom zaświadczenie o kwalifikacji na studia celem przedstawienia
do zezwolenia na pobyt czasowy (oraz pomoc studentowi w procesie).
W chwili udzielenia pozwolenia na pobyt czasowy na terenie Polski nastąpi podpisanie
umowy. Podobnie w przypadku Karty Polaka.
§3
Zasady Uczestnictwa w projekcie
1.

2.

Kandydat/ka zobowiązuje się do:
a. wypełnienia ankiety osobowej (zał. nr 1 do regulaminu),
b. podpisania umowy o udział w projekcie po zakwalifikowaniu do projektu (zał. nr 2 do
regulaminu);
c. okazania dokumentów uprawniających do uczestnictwa w projekcie
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły szkołę średnią, obywatele
Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, tj. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej –

mieszkańcy województwa śląskiego,Cudzoziemcy – ze względu na proponowany kierunek
studiów oraz możliwości pracy – osoby zza wschodniej granicy (głównie Ukraina).

§4
Program Projektu
1.W ramach projektu pt. „Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim”
przeprowadzone zostaną studia I stopnia o profilu praktycznym w trybie stacjonarnym
w czasie 3,5 roku (7 semestrów).
2.Cykl studiów przewiduje 4720 godzin zajęć dydaktycznych, zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych, w tym 660 godzin zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego. Liczba punktów
ECTS: 210. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe będą realizowane w ośrodkach zdrowia na
terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
3.Po ukończeniu studiów studenci przystępują do egzaminu dyplomowego a jego pozytywny wynik,
upoważnia do odbioru z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – Prawa Wykonywania Zawodu,
które jest podstawą do rozpoczęcia pracy jako pielęgniarka/pielęgniarz.

§5
Etapy Realizacji Projektu
1.Kształcenie realizowane w ramach projektu obejmie 2 etapy:
a)1 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć podczas szkoły letniej, w której udział weźmie 14
studentów – cudzoziemców. Program obejmuje 120 godzin zajęć dydaktycznych (3 tygodnie x 40
godzin) w dni robocze w miesiącu wrześniu 2017 r.
 Kurs języka polskiego 40 godz.
 Kurs medycznego języka angielskiego 40 godz.
 Kurs – historia Polski 20 godz.
Kurs – kultura współczesna i zwyczaje w Polsce 20 godz.
Szkołą letnia ma na celu:
Integrację studentów zagranicznych
Podniesienie kompetencji posługiwania się językiem angielskim medycznym i wyrównanie
poziomu języka angielskiego miedzy uczestnikami
naukę języka polskiego
zapoznanie uczestników z kulturą i zwyczajami w Polsce
przezwyciężanie barier psychologicznych (nowe środowisko, odległość od domu, bariera
językowa).
b)2 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów:
1. w pierwszym roku (rok akademicki 2017/2018 sem I i II) w semestrze zimowym od października
2017 r. do lutego 2018 r.: anatomia, fizjologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia

i parazytologia, psychologia, socjologia, padagogika, j. angielski, podstawy pielęgniarstwa,
promocja zdrowia.W semestrze letnim od marca 2018 r. do czerwca 2018 r.: patologia, podstawy
ratownictwa medycznego, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, j. angielski, podstawy
pielęgniarstwa, podstawowa opieka zdrowotna.
2. w drugim roku (rok akademicki 2018/2019 sem III i IV) w semestrze zimowym od października
2018 r. do lutego 2019 r.: j. angielski, podstawowa opieka zdrowotna, badanie fizykalne, choroby
wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne. W semestrze
letnim od marca 2019 r. do czerwca 2019 r.: farmakologia, j. angielski, choroby wewnętrzne
i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, neurologia i
pielęgniarstwo neurologiczne.
3. w trzecim roku (rok akademicki 2019/2020 sem V i VI) w semestrze zimowym od października
2019 r. do lutego 2020 r.: zakażenia szpitalne, radiologia, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
badania naukowe w pielęgniarstwie. W semestrze letnim od marca 2020 r. do czerwca 2020 r.:
pediatria
i pielęgniarstwo pediatryczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczoginekologiczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna.
4. w czwartym roku (rok akademicki 2020/2021 sem VII) w semestrze zimowym od października
2020 r. do marca 2021 r.: prawo, zdrowie publiczne, dietetyka, psychiatria i pielęgniarstwo
psychiatryczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych.
§6
Odpłatność za studia
1. Student biorący udział w projekcie pt. „Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku
angielskim” (Uczestnik projektu) nie wnosi opłat za studia gdyż, są studia te są
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Cudzoziemcy biorący udział w projekcie otrzymają stypendium w wysokości 825 zł za naukę
w szkole letniej, która trwa 120 godz. i zrealizowana będzie w miesiącu wrześniu 2017 r.
3. Cudzoziemcy biorący udział w projekcie otrzymają stypendium miesięczne
w wysokości 1.100 zł przez cały tok studiów (od X do VI).

§7
Rezygnacja z Uczestnictwa w projekcie
1. Dopuszcza się rezygnację z udziału w projekcie jedynie z uzasadnionych przyczyn zdrowotnych lub
losowych. Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji
i wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
2.W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po zakwalifikowaniu do
projektu Uczestnik projektu obowiązany będzie dokonać zwrotu otrzymanych w ramach
projektu świadczeń, wyliczonych przez Instytucję Finansującą projekt jako koszty
niekwalifikowalne przypadające na danego Uczestnika projektu.

§8
Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej
1. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie Uczelnia ma obowiązek założenia teczek
imiennych dla każdego uczestnika/czki Projektu.
2. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego uczestnika/czki Projektu będzie przechowywana
w Uczelni w osobnej teczce w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.
3. Po zakończeniu realizacji projektu, uporządkowana dokumentacja pozostaje w Uczelni przez
okres, wynikający z właściwych wytycznych w tym zakresie.
§ 9 Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.
2. Regulamin może ulec zmianie, a jego zmiany będą udostępniane Uczestnikom projektu
i Kandydatom.

