
Zarządzenie nr 6/2018 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 
z dnia 23 stycznia 2018 r. 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Centrum Symulacji 

Medycznej PWSZ w Ciechanowie". 

Na podstawie: 

- art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z

2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)

-§ 45 ust. 1 i 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

zarządzam, co następuje: 

§ 1

W związku z realizacją na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych 

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek wprowadza się Regulamin 

Uczestnictwa w Projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie", 

stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

,,Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie" 
Projekt wspóljinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

§ 1

Definicje stosowane w regulaminie 

1. Projekt -Projekt pn. ,,Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie"

2. Realizator projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
3. Kandydat student- student/tka PWSZ w Ciechanowie, który/a ubiega się o

zakwalifikowanie do udziału w projekcie i złożył/a Formularz rekrutacyjny
4. Kandydat wykładowca - pracownik dydaktyczny PWSZ w Ciechanowie, który/a

ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie i złożył/a Formularz
rekrutacyjny

5. Uczestnik projektu student - student/tka PWSZ w Ciechanowie, zakwalifikowany/a
do udziału w projekcie

6. Uczestnik projektu wykładowca- pracownik dydaktyczny PWSZ w Ciechanowie,
zakwalifikowany/a do udziału w projekcie

7. Biuro Projektu -Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
8. Dane osobowe Uczestnika projektu - dane osobowe Uczestników Projektu

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016, poz. 922 t.j).

§2

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji Kandydatów studentów i Kandydatów
wykładowców oraz uczestnictwa w projekcie pt. ,,Centrum Symulacji Medycznej
PWSZ w Ciechanowie"

2. Projekt „ Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie" realizowany jest w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020; Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; Oś
V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia na kierunku
pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, poprzez
opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni obejmującego
utworzenie i funkcjonowanie „Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w

Ciechanowie". Projekt obejmuje swoim zakresem modyfikację programu kształcenia

poprzez integrację nowych metod symulacyjnych z realizowanymi na kierunku

pielęgniarstwo zajęciami tj. ćwiczeniami, częścią godzin zajęć praktycznych oraz

nowymi metodami na salach wysokiej i niskiej wierności Monoprofilowego Centrum

Symulacji Medycznej. Zakres prac obejmuje zadania projektowe, budowlane oraz

zakup sprzętu medycznego, aparatury audio- video i mebli niezbędnych do
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funkcjonowania nowoczesnego centrum symulacji medycznej. Integralna częsc1ą 
realizacji projektu będą szkolenia dla osób objętych wsparciem oraz potrzebami 
szkoleniowymi uczelni w celu utworzenia MCSM i jego rozwinięcia. Szkolenia zostały 

dedykowane dla poszczególnych gryp. Łącznie zostaną przeszkolone 282 osoby (250K, 
32M), w tym: 20 osób kadry dydaktycznej (18K,2M), 4 osoby kadry zarządzającej 

(2K,2M), 4 osoby obsługi technicznej (lK, 3M) oraz 254 studentów (229K, 25M)). 
Ponadto studenci wezmą udział w ogólnouczelnianych zawodach symulacji medycznej, 

w letnim uniwersytecie interdyscyplinarnych kierunków medycznych oraz w zajęciach 

z udziałem służb ratowniczych. 

4. Realizatorem Projektu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Ciechanowie
z siedzibą przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie 06-400, działająca na podstawie
umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia

5. Projekt realizowany jest w terminie 01.01.2018 r. - 30.09.2020 r.

§3
Rekrutacja do Projektu 

1. Rekrutacja Kandydatów studentów i Kandydatów wykładowców prowadzona będzie
według ogłaszanych naborów
i zasad określonych w Regulaminie.

2. Terminy naborów: I 2018,
3. Informacja o naborze studentów do projektu zostanie udostępniona na stronie

internetowej Projektu, wysłana drogą elektroniczną do studentów i wykładowców,
upowszechniona na tablicach informacyjnych w budynkach dydaktycznych PWSZ w
Ciechanowie oraz podczas indywidualnych spotkań ze studentami z pracownikami
projektu, kadrą zarządzająca wydziałem oraz wykładowcami kierunku pielęgniarstwo.
Rekrutacja będzie się odbywała zgodnie z zasadami równości szans płci i
umożliwieniem dostępu do projektu osobom niepełnosprawnym.

4. Na etapie rekrutacji uczestnicy składać będą:
- deklarację uczestnictwa w projekcie
- formularz rekrutacyjny
- oświadczenie uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dokumenty stanowiące załączniki do Regulaminu można pobrać ze strony projektu
www.pwszciechanow.edu.pl zakładka: REKRUTACJA DO PROJEKTU oraz w wersji
papierowej w Biurze Projektu.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Realizatora projektu jego danych
osobowych zawartych w dokumentach wyłącznie dla celów realizacji projektu.

7. O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń i poprawność formalna złożonych
dokumentów.

8. Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji złożonych dokumentów, przygotuje listę
rankingową uczestników projektu oraz listę rezerwową.

9. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową w terminie do
5 dni od jej zakończenia. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zaproszona
będzie kolejna osoba z listy rezerwowej.
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1 O. W sytuacji, gdy w ramach danego naboru nie zostanie wyczerpany limit miejsc, 
przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór, w terminach ustalonych przez Kierownika 
Projektu, podanych do wiadomości na stronie internetowej projektu lub zwiększony 
zostanie limit miejsc w kolejnym etapie rekrutacji. 

§4

Formy wsparcia dla uczestników projektu 

1. Indywidualne spotkania z wykładowcami zakwalifikowanymi do prowadzenia zajęć
metodą symulacji medycznej.

2. Poradnictwo w okresie trwania projektu w celu identyfikacji predyspozycji
zawodowych studentów oraz możliwości korzystania z nowych metod nauczania.

3. Wsparcie w korzystaniu z urządzeń elektronicznych i programów komputerowych.

§5
Uprawnienia i obowiązki uczestnika Projektu 

1. Uczestnik/czka Projektu uprawniony/a jest do nieodpłatnego udziału we wszystkich
formach wsparcia występujących w projekcie.

2. Uczestnik/czka projektu zobowiązany jest do:
a. zapoznania się z niniejszym Regulaminem
b. złożenia dokumentów

c. aktywnego uczestnictwa w zorganizowanych formach wsparcia
d. potwierdzania uczestnictwa na liście obecności
e. wypełniania ankiet ewaluacyjnych
f. informowaniu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mogących i mających

wpływ na jego uczestnictwo w projekcie
g. informowaniu o zmianie danych personalnych, kontaktowych i adresu

zamieszkania.

§6
Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez konieczności
uzyskania uprzedniej zgody uczestników/czek projektu.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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4. Zgłoszenie studenta/ki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz ze
zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

5. Każdy z uczestników projektu przed przystąpieniem do niego wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora projektu w zakresie określonym w
oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

REKTOR 

dr/1�k�r 
profesor nadzwyczajny 


