
 

UWAGA STUDENCI / STUDENTKI  

IV ROKU KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  

SPECJALIZACJA PILOTAŻ SAMOLOTOWY  

którzy nie mają statusu uczestnika/uczestniczki projektu! 

 

PANS w Chełmie ogłasza nabór do udziału w szkoleniu UPRT - (Upset prevention and recovery 

training) zapobieganie i wyprowadzanie samolotu z sytuacji krytycznych 

w ramach projektu: „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego” 

Kryteria oraz etapy rekrutacji: 

a) posiadanie statusu studenta/-tki PANS w Chełmie; 

b) złożenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych w Sekretariacie 

Dyrektora Centrum Lotniczego / w Biurze Projektu, stanowiących załączniki do Regulaminu 

projektu: 

 formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa – załącznik nr 1, 

 oświadczenia uczestnika projektu – załącznik nr 2, 

 klauzuli informacyjnej dla uczestnika/uczestniczki projektu pt. „Program rozwojowy PWSZ  

w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego” – załącznik nr 3, 

 oświadczenia uczestnika projektu – załącznik nr 7; 

c) posiadanie licencji lotniczej - minimum CPL(A); 

d) przedłożenie wraz z dokumentacją rekrutacyjną wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie UPRT - 

załącznika nr 8 do Regulaminu projektu.    

 

 

Przy wyborze uczestników / uczestniczek szkolenia UPRT Kierownik Szkolenia HT OKL PANS  

w Chełmie oceni / weźmie pod uwagę: 

 

 wyniki/osiągnięcia kandydata/kandydatki, świadczące o zaangażowaniu w procesie kształcenia 

lotniczego oraz brak zaległości w procesie kształcenia kierunkowego; 

 opinię instruktorów, nadzorujących dotychczasowe szkolenie kandydata / kandydatki, wydaną 

na wniosek Kierownika Szkolenia. 

. 

Aby zakwalifikować się na szkolenie należy: 

 spełniać wymagania uczestnictwa w projekcie, zgodnie z Regulaminem projektu  

 wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (wydruki w kolorze) 
 złożyć formularz (wraz z załącznikami) osobiście w Sekretariacie Dyrektora Centrum Lotniczego (CSI, 

część lotnicza, p. L 4) lub w  Biurze projektu: ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój 210,  w dni 

powszechne,  
w godz. 8

00
 – 15

00
 

 

 

Termin składania zgłoszeń: od 10.06.2022, do dnia 15.06.2022 r. do godz. 12:00 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne: 

 on-line na stronie projektu: https://panschelm.edu.pl/program-rozwojowy-pwsz 

w  Biurze projektu: ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój 210; 

w Sekretariacie Dyrektora Centrum Lotniczego, p. L 4 

Planowana realizacja szkolenia: czerwiec – październik 2022 r. 

Miejsce realizacji: u wybranego Wykonawcy 
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