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1. CELE PROGRAMU

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach
medycznych powstał w odpowiedzi na problem niedoborów kadr medycznych.
Podejmowane działania pozwalają sukcesywnie odwrócić niekorzystne trendy w zakresie
liczby osób podejmujących studia na kierunkach medycznych, niemniej jednak w przypadku
wielu zawodów, jak pielęgniarki, położne czy lekarze działania te wciąż nie wystarczają na
uzupełnienie luki pokoleniowej. W przypadku pozostałych zawodów również muszą być
podejmowane działania mające na celu utrzymanie stabilnej liczby personelu na rynku pracy.
Jednocześnie zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne rośnie. Przejściowo, gwałtownie
w związku z pandemią COVID-19, stopniowo w związku ze starzejącym się społeczeństwem.
Dodatkowo, należy podkreślić, że pandemia COVID-19, a co za tym idzie bardzo wymagające
warunki pracy wywołały, przynajmniej przejściowo, zjawisko częściowego niepodejmowania
pracy w zawodzie po ukończeniu studiów. Szczególnie jest to widoczne w przypadku
pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.

Dlatego też konieczne stało się podjęcie działań, które będą stanowiły kolejną istotną zachętę
do podejmowania studiów na ww. kierunkach, a które przełożą się na dalsze zwiększenie
zainteresowania studiami na wszystkich, głównych kierunkach medycznych: pielęgniarstwo,
położnictwo oraz ratownictwo medyczne, co tym samym przyczyni się do wykształcenia
większej liczby absolwentów tych kierunków studiów. Dodatkowo, w przypadku absolwentów
takich kierunków jak pielęgniarstwo, położnictwo czy też ratownictwo medyczne konieczne są
dodatkowe działania zachęcające do podjęcia pracy w zawodzie.
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2. FORMY WSPARCIA
System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach
medycznych przewidują poniższe formy wsparcia:
1) dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna,
fizjoterapia oraz farmacja:
- stypendia dla osób podejmujących studia,
2) dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:
- stypendia dla osób podejmujących studia,
- bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów,
3) dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:
- mentoring.
System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach
medycznych jest realizowany do czasu zakończenia Krajowego Programu Odbudowy
i Zwiększenia Odporności, tj. do połowy 2026 r. Uruchomienie ww. form wsparcia nastąpi
począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

3. ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA

3.1 Stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku lekarskim, lekarskodentystycznym, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja
Stypendium może otrzymać nie więcej niż 2.000 studentów ww. kierunków (łącznie).
Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 3.000 zł. Stypendium będzie
obejmowało okres 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca włącznie).
Mając na uwadze, że nie jest możliwe przyznanie stypendium na cały okres kształcenia na
tych kierunkach (studia jednolite trwające od 5 do 6 lat), stypendia będą przyznawane na okres
3 lat studiów. Odbędą się 2 edycje przyznawania stypendiów – w roku 2022 stypendium
otrzyma 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium: od roku akademickiego 2022/23 do
2024/25) oraz w roku 2023 r. stypendium otrzyma kolejne 1 tys. osób (okres przyznawania
stypendium: od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26).
O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub
niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej. Stypendium będzie
przyznawane osobom, które otrzymają status studenta ww. kierunków. Kryterium otrzymania
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stypendium będzie największa liczba punktów uzyskana w trakcie procesu rekrutacji na dany
kierunek studiów.
Stypendium będzie przyznawane określonemu procentowi najlepszych studentów w każdej
uczelni, która:
1) zrekrutuje na rok akademicki 2022/23, wg stanu na 1 listopada 2022 r., oraz na rok
akademicki 2023/24, wg stanu na 1 listopada 2023 r., na ww. kierunki studiów łącznie
co najmniej 60 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. będzie kształciła co najmniej
200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych - Polaków oraz
cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;
3) nie jest postawiona w stan likwidacji;
4) w latach 2019–2022 żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został
oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną,
oceny jakości kształcenia.
Uczelnia spełniająca powyższe warunki wnioskuje do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie
stypendiów dla studentów jej uczelni. Ministerstwo Zdrowia na podstawie wniosków, które
wpłynęły i podanych w nich danych określa jednolity dla wszystkich uczelni procent
najlepszych stypendiów którzy będą mogli otrzymać stypendium. Uczelnia sporządzi
regulamin stypendiów, w którym określi zasady wyłaniania stypendystów z uwzględnieniem
listy rankingowej przyjęć na studia, równomiernego udziału procentowego przyznanych
stypendiów na poszczególnych kierunkach oraz sposób wyłaniania najlepszych studentów na
kolejnych latach w celu uzupełnienia stypendiów powstałych w wyniku rezygnacji ze studiów,
skreślenia z listy studentów lub uzyskania średniej studiów poniżej średniej 4.0 wśród
studentów, którzy otrzymali stypendium na I roku studiów. Uczelnia co kwartał będzie
przekazywała do Ministerstwa Zdrowia zestawienie z liczbą studentów kwalifikujących się do
przyznania stypendium.
Po zakończeniu I i II roku studiów nastąpi weryfikacja posiadania statusu studenta przez
stypendystę oraz poziomu nauki studenta. Stypendium nie będzie przyznawane w kolejnym
roku studiów, jeśli student zrezygnuje ze studiów, zostanie skreślony z listy studentów lub
uzyska średnią studiów poniżej średniej 4.0. Uczelnia z określonej puli stypendiów w
przypadku braku możliwości kontynuacji przyznawania danemu studentowi stypendium w
następnych latach z ww. powodów, przyznaje stypendium innemu studentowi danej uczelni na
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danym roku studiów, który będzie spełniał ww. warunki (tj. status studenta i średnia studiów).
Zasady przyznawania stypendiów na kolejnych latach muszą być określone w regulaminie
stypendiów.
Student, który otrzyma stypendium, nie może jednocześnie otrzymać stypendium rektora o
którym mowa w art. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.

3.2 Stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo
oraz ratownictwo medyczne
Stypendium jest przyznawane studentom I roku studiów licencjackich na okres 3 lat.
Miesięczna kwota stypendium wynosi 1.500 zł. Stypendium może otrzymać maksymalnie
4.000 studentów przez cały okres (łącznie wszystkich ww. kierunków studiów). Stypendium
będzie obejmowało okres 9 miesięcy każdego roku akademickiego (od października do
czerwca włącznie).
Stypendia będą przyznawane na cały cykl kształcenia (3 lata), co oznacza dofinansowanie 2
pełnych cyklów kształcenia (od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25 stypendium otrzyma
2 tys. osób oraz od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26 stypendium otrzyma kolejne 2
tys. osób).
O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub
niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej (z wyłączeniem studiów
pomostowych). Stypendium będzie przyznawane osobom, które otrzymają status studenta
kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne.
Stypendium będzie przyznawane określonemu procentowi najlepszych studentów w każdej
uczelni, która:
1) zrekrutuje na rok akademicki 2022/23, wg stanu na 1 listopada 2022 r., oraz na rok
akademicki 2023/24, wg stanu na 1 listopada 2023 r., na te 3 kierunki studiów łącznie
co najmniej 60 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. będzie kształciła co najmniej
200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych - Polaków oraz
cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;
3) nie jest postawiona w stan likwidacji;
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4) w latach 2019–2022 żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został
oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną
oceny jakości kształcenia.
Uczelnia spełniająca powyższe warunki wnioskuje do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie
stypendiów dla studentów jej uczelni. Ministerstwo Zdrowia na podstawie wniosków, które
wpłynęły i podanych w nich danych określa jednolity dla wszystkich uczelni procent
najlepszych stypendiów którzy będą mogli otrzymać stypendium. Uczelnia sporządzi
regulamin stypendiów, w którym określi zasady wyłaniania stypendystów z uwzględnieniem
listy rankingowej przyjęć na studia, równomiernego udziału procentowego przyznanych
stypendiów na poszczególnych kierunkach oraz sposób wyłaniania najlepszych studentów na
kolejnych latach w celu uzupełnienia stypendiów powstałych w wyniku rezygnacji ze studiów,
skreślenia z listy studentów lub uzyskania średniej studiów poniżej średniej 4.0 wśród
studentów, którzy otrzymali stypendium na I roku studiów. Uczelnia co kwartał będzie
przekazywała do Ministerstwa Zdrowia zestawienie z liczbą studentów kwalifikujących się do
przyznania stypendium.
Po zakończeniu I i II roku studiów nastąpi weryfikacja posiadania statusu studenta przez
stypendystę oraz poziomu nauki studenta. Stypendium nie będzie przyznawane w kolejnym
roku studiów, jeśli student zrezygnuje ze studiów, zostanie skreślony z listy studentów lub
uzyska średnią studiów poniżej średniej 4.0. Uczelnia z określonej puli stypendiów w
przypadku braku możliwości kontynuacji przyznawania danemu studentowi stypendium w
następnych latach z ww. powodów, przyznaje stypendium innemu studentowi danej uczelni na
danym roku studiów, który będzie spełniał ww. warunki (tj. status studenta i średnia studiów).
Zasady przyznawania stypendiów na kolejnych latach muszą być określone w regulaminie
stypendiów.
Student, który otrzyma stypendium, nie może jednocześnie otrzymać bezzwrotnego
dofinansowania kształcenia oraz stypendium rektora o którym mowa w art. 84 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3.3 Bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów kierunków pielęgniarstwo,
położnictwo oraz ratownictwo medyczne
Dofinansowanie kształcenia, w kwocie stanowiącej uśrednioną wysokość opłat za kształcenie
na danym kierunku studiów, otrzymają studenci studiów I stopnia (z wyłączeniem studiów
pomostowych 1-no i 1,5-rocznych) na uczelniach publicznych na studiach niestacjonarnych
oraz

w

uczelniach

niepublicznych

na

studiach

stacjonarnych

i

niestacjonarnych.

Dofinansowanie będzie mogło otrzymać 2.000 studentów kierunku pielęgniarstwo, 1.400
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studentów kierunku położnictwo oraz 1.000 studentów kierunku ratownictwo medyczne.
Dofinansowane zostaną 2 pełne cykle kształcenia studiów I stopnia na tych kierunkach (od
roku akademickiego 2022/23 do 2024/25 oraz od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26).
W ten sposób 4.400 studentów otrzyma dofinansowanie studiów.
Dofinansowanie do studiów mogą otrzymać obywatele Polscy oraz cudzoziemcy, o których
mowa w art. 324 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Jako uśrednioną wysokość opłat za usługi edukacyjne na danym kierunku studiów na rok
akademicki 2022/23, do której będzie przyznawane dofinansowanie, przyjmuje się:
1) kierunek pielęgniarstwo – 6.500 zł za rok studiów
2) kierunek położnictwo – 6.000 zł za rok studiów
3) kierunek ratownictwo medyczne – 6.500 zł za rok studiów.
O dofinansowanie mogą się ubiegać studenci uczelni, która:
1) zrekrutuje na rok akademicki 2022/23, wg stanu na 1 listopada 2022 r., oraz na rok
akademicki 2023/24, wg stanu na 1 listopada 2023 r., na ww. kierunki studiów łącznie
co najmniej 40 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. będzie kształciła co najmniej
200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
- Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) nie jest postawiona w stan likwidacji;
4) w latach 2019–2022 na żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie
został

oceniony

negatywnie

w

wyniku

przeprowadzonej

przez

Polską

Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia;
5) w latach 2019–2022 kierunek studiów pielęgniarstwo, położnictwo lub odpowiednio
ratownictwo medyczne prowadzony przez uczelnię nie uzyskał oceny warunkowej w
wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości
kształcenia.
6) w przypadku studenta kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, uzyskała decyzję
Ministra Zdrowia na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo na
poziomie pierwszego stopnia na najdłuższy możliwy okres przewidziany przepisami
prawa.
Student składa do Ministerstwa Zdrowia wniosek o zakwalifikowanie do dofinansowania.
Wniosek zawiera potwierdzenie z uczelni o przyjęciu na studia na danym kierunku, plan
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studiów, wyniki egzaminu maturalnego. O zakwalifikowaniu do dofinansowania decyduje suma
punktów z egzaminu maturalnego z trzech obowiązkowych przedmiotów pisemnych na
poziomie podstawowym z uwzględnieniem wag:
˗

matematyka – 0,5;

˗

język obcy nowożytny – 0,3;

˗

język polski – 0,2

oraz z egzaminu na poziome rozszerzonym z biologii z uwzględnieniem wagi 0,5.
Ministerstwo informuje uczelnie o studentach zakwalifikowanych do dofinansowania.
Dofinansowanie przysługuje studentowi wyłącznie na danym kierunku studiów w danej uczelni.
Uczelnia ze studentem zakwalifikowanym przez Ministerstwo Zdrowia do dofinansowania
podpisuje umowę.
W umowie określone są opłaty za usługi edukacyjne w uczelni, zgodne z wykazem opłat
zamieszczonym na stronie internetowej uczelni. Uczelni przysługuje z Ministerstwa Zdrowia
refundacja w wysokości:
˗

opłat za usługi edukacyjne na danym kierunku jeżeli są one niższe niż opłaty określone
dla danego kierunku w pkt 1-3.

˗

kwoty określonej w pkt 1-3 dla danego kierunku jeżeli opłaty za usługi edukacyjne są
wyższe niż opłaty określone w pkt 1-3.

W przypadku gdy koszty kształcenia są wyższe od refundacji z MZ student dopłaca różnicę na
rachunek uczelni.
Uczelnia składa do Ministerstwa Zdrowia wniosek o refundacje opłat za usługi edukacyjne,
w terminie do dnia:
˗

30 kwietnia - za pierwszy semestr danego roku akademickiego;

˗

31 października - za drugi semestr danego roku akademickiego.

We wniosku uczelnia zawiera:
1) oznaczenie uczelni;
2) imię, nazwisko i numer PESEL studentów;
3) datę przyjęcia studenta na studia w tej uczelni;
4) rok i semestr studiów;
5) datę skreślenia z listy studentów, jeżeli dotyczy;
6) wysokość wniesionej przez studenta opłaty za usługi edukacyjne na danym kierunku
studiów;
7) wysokość opłaty za usługi edukacyjne w tej uczelni w danym semestrze,
8) kwotę przysługującej refundacji w złotych polskich.
Refundacje przysługuje nie dłużej niż 6 semestrów za danego studenta.
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W przypadku, gdy student zrezygnuje ze studiów w danej uczelni lub zostanie skreślony z listy
studentów zobowiązany jest do zwrotu przyznanego dofinansowania na rachunek
Ministerstwa Zdrowia. Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli student powtarza roku studiów.
W danym przypadku student nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania na
poprzednich latach kształcenia.
Student, który otrzyma bezzwrotne dofinansowanie kształcenia, nie może jednocześnie
otrzymać stypendium dla osób podejmujących studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo
oraz ratownictwo medyczne finansowane w ramach środków finansowych KPO.

3.4 Mentoring dla absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz
ratownictwo medyczne
W celu ułatwienia podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego
wprowadzone zostają działania pilotażowe, polegające na zapewnieniu w pierwszej pracy
opieki mentora, tj. osoby wprowadzającej w nowe obowiązki. Przyczyni się to również do
satysfakcji z pracy, co z kolei wpłynie na szybszą adaptację osób objętych wsparciem w
miejscu pracy i decyzję o pozostaniu w zawodzie.
Mentoring będzie realizowany w formie pilotażu, do którego będą mogły przystąpić podmioty
lecznicze posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym
Funduszem Zdrowia, i które zatrudniają pielęgniarki, położne i ratowników medycznych
rozpoczynających pracę w zawodzie. Takim mentoringiem zostałoby objętych zostanie 15.000
osób w okresie 4 lat.
Wynagrodzenie za mentoring, w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie, stanowić będzie
dodatek dla wynagrodzenia pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, którzy podejmą się
roli mentora.
Jedna osoba będzie mogła objąć opieką mentorską 1 lub 2 osoby. Dodatek do wynagrodzenia
za opiekę mentorską nad jednym lub dwoma absolwentami przysługuje przez okres 12
miesięcy następujących po sobie.
Mentoringiem będą mogły zostać objęte osoby, które w bieżącym lub poprzednim roku
kalendarzowym ukończyły studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub
ratownictwo medyczne, które posiadają:
a) dyplom ukończenia ww. studiów na poziomie licencjatu;
b) w przypadku absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo prawo wykonywania
zawodu pielęgniarki lub położnej;
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c) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w podmiocie leczniczym realizującym
całodobowe świadczenia zdrowotne;
d) zobowiązanie do kontynuacji pracy w podmiocie leczniczym, w którym absolwent jest
objęty opieką mentora przez 12 miesięcy po zakończeniu mentoringu.
Kryteria kwalifikacyjne dla mentora:
a) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku, pielęgniarki lub położnej
lub ratownika medycznego;
b) opinia bezpośredniego przełożonego, dotycząca wiedzy, umiejętności, nienagannej
postawy etycznej, realizacji zadań zawodowych zgodnie z najnowszą wiedzą
medyczną przez osobą proponowaną na mentora;
c) łatwość komunikacji interpersonalnych i predyspozycje dydaktyczne;
d) zatrudnienie w miejscu mentoringu na podstawie umowy o pracę.
Kryteria kwalifikacyjne dla podmiotu:
a) status podmiotu leczniczego realizującego całodobowe świadczenia zdrowotne;
b) zatrudnianie na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch osób, które w bieżącym
lub poprzednim roku kalendarzowym ukończyły studia licencjackie na kierunku
pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne;
c) synchronizacja systemu dyżurowego mentora i absolwenta objętego mentoringiem;
d) wyposażenie podmiotu gwarantujące wykonywanie zadań zawodnych przez
absolwenta;
e) wdrożony i funkcjonujący w podmiocie leczniczym system adaptacji pracownika
nowoprzyjętego.
Podmiot leczniczy realizujący całodobowe świadczenia spełniający powyższe warunki
wnioskuje do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie mentora dla absolwentów zatrudnionych
w danym podmiocie. Ministerstwo Zdrowia na podstawie wniosków, które wpłynęły i podanych
w nich danych, przyznaje środki na dodatkowe wynagrodzenia dla mentora.
Przy wyborze podmiotów, które otrzymają dofinansowanie Ministerstwo Zdrowia uwzględnia:
- kierunek studiów;
- liczbę absolwentów zatrudnionych w podmiocie;
- liczbę absolwentów, którzy zostaną objęci opieką mentorską przez jednego mentora;
- czas pracy mentora w podmiocie realizującym mentoring.
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Środki na wynagrodzenia dla mentora będą przekazywane podmiotowi leczniczemu
realizującemu całodobowe świadczenia zdrowotne, w którym zatrudniony jest mentor. Podmiot
wypłaca wynagrodzenie mentorowi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy podmiotem a
mentorem. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. W przypadku rezygnacji przez
absolwenta z pracy w podmiocie umowa monitoringu wygasa w miesiącu zakończenia pracy
przez absolwenta.
Podmiot zakwalifikowany do dofinansowania, po podpisaniu umowy o mentoring przesyła co
kwartał do Ministerstwa Zdrowia wniosek o refundację kosztów mentoringu za poprzedni
kwartał.
We wniosku podmiot zawiera:
1) oznaczenie podmiotu;
2) imię, nazwisko i numer PESEL absolwentów objętych mentoringiem;
3) imię, nazwisko i numer PESEL mentora;
4) liczbę godzin wspólnej pracy w każdym miesiącu kwartału którego dotyczy refundacja;
5) datę rozpoczęcia mentoringu;
6) kwartał za który maja być refundowane koszty dodatku dla mentora;
7) datę rozwiązania stosunku pracy z absolwentem, jeżeli dotyczy;
8) kwotę przysługującej refundacji w złotych polskich.

4. CZAS REALIZACJI WSPARCIA
Wsparcie finansowe rozpoczyna się od roku akademickiego 2022/2023. Programy mogą być
realizowane nie dłużej niż do końca czerwca 2026 r.
Wnioski o zakwalifikowanie do dofinansowania są składane w terminie do:
˗

1 października br. – wnioski o dofinansowanie mentoringu dla absolwentów studiów na
kierunku na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne;

˗

30 listopada br. – pozostałe wnioski o stypendia na wybranych kierunkach oraz
dofinansowanie studiów.

5. PRZEGLĄD WYNIKÓW PROGRAMU
Przedmiotowy program zakończy się w II kwartale 2026 r. Po zakończeniu programu
Ministerstwo Zdrowia dokona przeglądu wyników programu, który będzie polegał na analizie
wpływu wdrożonego systemu zachęt na liczbę kształconych studentów na kierunku
pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.
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Wyniki przedmiotowej analizy będą podstawą do podjęcia decyzji w zakresie kontynuowania
udzielania przedmiotowego wsparcia w kolejnych latach po zakończeniu finansowania z
środków KPO.
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