
 
Chełm, dnia 25 stycznia 2021 r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE STUDENTÓW  KIERUNKU 

PIELĘGNIARSTWO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie w związku z tworzeniem 

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w ramach realizowanego projektu 

pn.  „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” realizowanego 

w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru 

zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, 

 

ogłasza nabór do udziału w projekcie  

dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 

2020/2021 kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie. 

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest łącznie do 98 osób (90 kobiet 

i 8 mężczyzn) oraz obejmuje: 

I. realizację zajęć praktycznych w ramach programu studiów na  kierunku 

Pielęgniarstwo w semestrach IV-VI roku akademickiego 2020/2021 

w   Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie dla 

wszystkich uczestników projektu : 

a. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne – 20 godzin/grupę; 

b. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – 10 godzin/grupę; 

c. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 10 godzin/grupę; 

d. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – 10 godzin/grupę; 

e. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 

–  10 godzin /grupę; 

f. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – 10 godzin/grupę. 

Przeprowadzenie przedmiotów/zajęć praktycznych w ramach programu studiów planowane 

jest w 4 osobowych grupach. 



 
II. realizację zajęć dodatkowych związanych z profilem kształcenia na kierunku 

Pielęgniarstwo w  Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej PWSZ 

w  Chełmie przyczyniających się do nabycia/podniesienia kompetencji w zakresie 

zmieniających się trendów epidemiologicznych i  demograficznych dla 40 

uczestników projektu (39 kobiet i 1 mężczyzna): 

a. Opieka ginekologiczna nad kobietą w wieku starszym – 4 godziny/grupę, 

b. Specyfika pacjenta geriatrycznego w psychiatrii – 4 godziny/grupę, 

c. Aktywność fizyczna seniora – 4 godziny/grupę. 

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych planowane jest w 8 osobowych grupach..  

 

Rekrutację prowadzi Dziekanat Instytutu Nauk Medycznych w terminie 

od 25 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r., do godz. 14:00. 

 

We wskazanym terminie należy przekazać do Dziekanatu Instytutu Nauk Medycznych, 

ul.  Wojsławicka 8b, 22-100 Chełm, uzupełnione i podpisane dokumenty – wg. wzorów 

stanowiących załączniki do REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA STUDENTÓW 

W PROJEKCIE „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU 

PIELĘGNIARSTWO”. 

O udziale w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych (i merytorycznych – 

wymagania obligatoryjne.  

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej, w przypadku gdy liczba kandydatów 

będzie większa niż liczba miejsc: decydować będzie kolejność złożenia dokumentów.  

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika/-czki podejmie Przewodniczący 

Komisji Rekrutacyjnej, zatwierdzając listę rankingową.  

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne, lista rankingowa oraz lista rezerwowa 

zostaną opublikowane na stronie internetowej  

https://pwszchelm.edu.pl/index.php/pl/uczelnia/projekty-unijne/w-trakcie-realizacji/1045-

monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej  

oraz w wersji papierowej w Biurze projektu. 

https://pwszchelm.edu.pl/index.php/pl/uczelnia/projekty-unijne/w-trakcie-realizacji/1045-monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej
https://pwszchelm.edu.pl/index.php/pl/uczelnia/projekty-unijne/w-trakcie-realizacji/1045-monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej


 
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: tel. Dziekanat Instytutu Nauk 

Medycznych: tel. 82 562 06 14, e-mail: inm@edupwsz.chelm.pl. 

 

ZAŁĄCZNIKI :  

1) REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA STUDENTÓW W PROJEKCIE „NOWA 

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO” 

2) Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa – wzór; 

3) Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu – wzór; 

4) Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna – wzór; 

5) Załącznik nr 4 Oświadczenie o nieuczestniczeniu w takich samych formach wsparcia na 

innej Uczelni – wzór; 

6) Załącznik nr 5 oświadczenie o zobowiązaniu się do przystąpienia do egzaminu 

dyplomowego i uzyskaniu statusu absolwenta kierunku Pielęgniarstwo oraz uzyskaniu 

prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki – wzór; 

7) Załącznik nr 6 Ankieta – wzór. 


