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REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW 

 

do udziału w przedsięwzięciu pn. „E-NUREMS: The use of innovative education tools in the 

field of nursing and emergency medical services”,  realizowanym w ramach projektu 

Erasmus+ 

 

 

Niniejszy regulamin określa tryb i warunki rekrutacji studentów biorących udział w przedsięwzięciu pn. 

„E-Nurems: The use of innovative education tools in the field of nursing and emergency medical 

services”, realizowanym w ramach projektu Erasmus+. 

 

1. Projekt zakłada rekrutację 30 studentów (15 studentów pielęgniarstwo i 15 ratownictwa 
medycznego), którzy wezmą udział w tworzeniu rezultatu intelektualnego – interaktywnego 
podręcznika. 
 

2. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równego traktowania oraz przestrzegania zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. 
 

3. Rekrutacja trwa od 15 do 31 stycznia 2022 r.  
 

4. Do udziału w rekrutacji uprawnieni są studenci Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w 
Dąbrowie Górniczej, którzy  spełniają jednocześnie wszystkie poniższe kryteria: 

 są studentami w roku akademickim 2021/2022, 

 ukończyli przynamniej dwa semestry studiów na danym kierunku, 

 posiadają komunikatywną znajomość języka angielskiego,  

 wykazują chęć doskonalenia swoich umiejętności 
 

5. Zgłoszenie udziału w rekrutacji następuje na podstawie przesłanego listu motywacyjnego w 
którym student przedstawi swoją sylwetkę, zainteresowania i perspektywy własnego rozwoju. 
List może być przygotowany zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Należy go przesłać na 
adres mailowy: k.mazur@wsps.pl do dnia 26 stycznia 2022 r.   
 

6. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w następujący sposób:  
 
1. Weryfikacja zgłoszeń studentów pod kątem spełnienia kryteriów zawartych w pkt. 4  
2. Rozmowa kwalifikacyjna  
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7. Procedurę rekrutacji, w tym rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzi komisja rekrutacyjna w 
składzie: 
 

 Koordynator projektu: Karol Mazur 

 Koordynator pielęgniarstwa: Joanna Świerczek 

 Koordynator ratownictwa medycznego: Adam Bernert  
 

8. W przypadku zgłoszenia się 15 lub mniej studentów z danego kierunku spełniających kryteria 
zawarte w pkt. 4, komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych i sporządzić listę studentów zakwalifikowanych do udziału w przedsięwzięciu 
na podstawie zgłoszeń udziału w rekrutacji.  
 

9. O terminie rozmów kwalifikacyjnych studenci zostaną powiadomieni drogą mailową lub 
telefoniczną. 
 

10. Kryteria oceny studenta podczas rozmowy kwalifikacyjnej: 
 

 Motywacja do udziału w projekcie (0-15 pkt) 

 Zaangażowanie w życie uczelni, udział w konkursach, projektach i przedsięwzięciach 
(0-15 pkt) 

 Znajomość języka obcego: angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym (0 
lub 5 pkt) 

 Aktywne włączenie się w prace przy projekcie, jego promocję i upowszechnianie (0-15 
pkt) 

 

Student podczas rozmowy kwalifikacyjnej może maksymalnie uzyskać 50 pkt. 

 

11. Komisja rekrutacyjna sporządzi listę studentów zakwalifikowanych do udziału w 
przedsięwzięciu oraz listę rezerwową.  

 

12. O wynikach rekrutacji studenci zostaną powiadomieni po zakończeniu rozmów 
kwalifikacyjnych, w dniu 31 stycznia 2022 r.  
 

13. Studentom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie do 
7 lutego 2022 r., składając odwołanie na piśmie do koordynatora projektu. Komisja rozpatrzy 
odwołanie w terminie 3 dni roboczych.  
 

 

 

 


