
 

 

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 

pt. „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie”  

 

§ 1 

 

1. Projekt „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie”, zwany dalej 

Projektem o numerze POWR.05.03.00-00-0015/15 realizowany jest przez Państwową 

Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, zwaną dalej Liderem  

i Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. 

Bronisława Markiewicza zwany dalej Partnerem w terminie od 01.10.2016 r. do 

31.03.2022 r.  

 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi 

Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia 

na kierunkach medycznych.  

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Regulaminie – oznacza to Regulamin rekrutacji uczestników do projektu pt. „Program 

rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie” nr POWR.05.03.00-00-0015/15; 

2. Projekcie - oznacza to projekt pt. „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ  

w Krośnie” nr POWR.05.03.00-00-0015/15 współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 

5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; 

 

3. Uczelni – oznacza to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia  

w Krośnie; 

4. Koordynator Projektu – oznacza to osobę koordynującą wszelkie działania przewidziane  

w Projekcie oraz odpowiedzialną za ich realizację; 

 

5. Biurze Projektu – oznacza pok. nr 11 w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie mieszczący się przy Rynku 1 w Krośnie; 

6. Kandydacie – oznacza studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo, który rozpoczął studia w roku akademickim 2016/2017, 2017/2018 lub 

2018/2019 w PWSZ w Krośnie, ubiegającego się o możliwość uczestnictwa w Projekcie; 

 

7. Uczestniku – należy przez to rozumieć kandydata, który został zakwalifikowany do 

uczestnictwa w Projekcie. 



 

 

 

§ 3 

1. W rekrutacji może uczestniczyć Kandydat spełniający następujące warunki: 

a)  do końca roku akademickiego wypełnił wszystkie warunki przewidziane 

Regulaminem Studiów oraz planem studiów i programem kształcenia, wymagane do 

zaliczenia roku studiów na kierunku Pielęgniarstwo; 

b)  został wpisany na kolejny rok akademicki. 

2. Wszystkie informacje dotyczące naboru, terminów i zasad rekrutacji będą umieszczane na 

stronie internetowej Projektu: pwsz.krosno.pl/zamawiane.  

3. Koordynator Projektu ogłasza nabór do Projektu wraz z terminem składania wymaganych 

dokumentów poprzez opublikowanie informacji o naborze na stronie internetowej Projektu  

i rozpowszechnienie jej wśród studentów, w szczególności spełniających warunki opisane  

w § 2 ust. 6.  

5. W uzasadnionych przypadkach Koordynator Projektu może przedłużyć termin składania 

wymaganych dokumentów, o którym mowa w ust. 3.  

6. Kandydat składa dokumenty wymienione w informacji, o której mowa w ust. 3. w miejscu 

wskazanym przez Koordynatora Projektu.  

 

§ 4 

1. Komisję rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, powołuje Grupa Sterująca na czas trwania 

projektu. 

2. Komisja, której przewodniczy Koordynator Projektu, sporządza listę rankingową 

zgłoszonych kandydatów w oparciu o następujące kryteria : 

a) średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z przedmiotów 

znajdujących się w planie studiów mających formę wykładów, ćwiczeń i seminariów. Do 

średniej tej nie wlicza się ocen z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Średnia jest 

potwierdzona przez sekretariat zakładu Pielęgniarstwa z dokładnością do 3 miejsc po 

przecinku bez zaokrąglania. Tak ustalona średnia jest mnożona przez 10; 

b) podejmowanie działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych o charakterze wolontariatu  

w Hospicjum, Domu Pomocy Społecznej czy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. 

Potwierdzeniem tych działań jest dokument wydany przez kierownika (koordynatora) 

personelu pielęgniarskiego. Liczbę punktów (maksymalnie 6 pkt) ustala jest w następujący 

sposób: 

- ilość dni wolontariatu (jeden dzień to co najmniej 6 godziny wolontariatu) dzielimy przez 5. 

Wynik tak otrzymany zaokrąglany jest do liczby całkowitej i stanowi liczbę punktów; 

c) publikacje artykułów, referatów w czasopiśmie branżowym, uczelnianym lub na stronie 

internetowej zakładu Pielęgniarstwa lub Uczelni. Każdy pojedynczy artykuł, referat – 2 pkt 

(maksymalnie 6 pkt). Potwierdzeniem jest dokument wydany przez nauczyciela,  pod 



 

 

 

kierunkiem którego powstała publikacja. Kandydat powinien podać: tytuł artykułu, nazwisko 

i imię autora oraz nazwę czasopisma w którym był publikowany; 

d) czynną współpracę ze Stowarzyszeniem „Czyń dobro mimo wszystko” poprzez udział  

w organizowanych przez stowarzyszenie imprezach charytatywnych – 1 pkt za każdą imprezę 

(maksymalnie 6 pkt). Potwierdzeniem czynnego udziału w imprezie jest pisemne 

potwierdzenie prezesa (opiekuna) stowarzyszenia. 

3. Suma punktów zdobytych przez Kandydata, która wynika z punktu 1 stanowi całkowity 

wynik umieszczany na liście rankingowej. 

4. Lista rankingowa jest udostępniana, do wglądu studentów, na stronie internetowe uczelni  

z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych określonych w Ustawie z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych. 

5. Student ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia odnośnie  całkowitego wyniku  jego 

rekrutacji w formie odwołania na piśmie w terminie  pięciu dni roboczych od daty ich 

ogłoszenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Projektu. 

6. Odwołania, o których mowa w pkt 4 są rozpatrywane niezwłocznie przez Prorektora ds. 

Rozwoju. O odwołaniu Prorektor ds. Rozwoju rozstrzyga decyzją. 

7. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie z poszanowaniem zasady równości szans,  

w tym przeciwdziałania dyskryminacji. 

§ 5 

1. Po spełnieniu warunków określonych w § 4, kwalifikacja odbywa się w oparciu o listę 

rankingową, w ramach określonego limitu miejsc. Decyzję o zakwalifikowaniu studenta do 

projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna, o której mowa w § 4 pkt 1. 

2. W przypadku uzyskania przy rekrutacji tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej 

studentów, porównuje się wielkości średniej ocen, która była brana pod uwagę przy 

ustalaniu całkowitego wyniku studenta. Gdy porównywane średnie są identyczne, 

porównuje się średnie z samych egzaminów z przedmiotów znajdujących się w planie 

studiów. 

3. Przed ostatecznym ogłoszeniem listy przyjętych do udziału w projekcie należy sprawdzić, 

czy liczba kobiet lub mężczyzn nie stanowi mniej niż 10% całkowitej liczby 

zakwalifikowanych. Gdyby to miało miejsce należy, jeśli to możliwe, dobrać odpowiednią 

liczbę studentek lub studentów, w zależności od tego, która płeć występuje w niedoborze, 

usuwając odpowiednią liczbę osób o płci przeciwnej. 

§ 6 

Student zakwalifikowany do projektu jest zobowiązany zawrzeć z uczelnią umowę, której 

wzór określi uczelnia. Każdy zakwalifikowany do projektu student jest jego uczestnikiem do 

ukończenia studiów jednak nie dłużej niż do 31.03.2022 r. 



 

 

 

§ 7 

1. Jeżeli uczestnik projektu z jakichś przyczyn zostanie usunięty z listy studentów przestaje 

być uczestnikiem projektu. W jego miejsce powołuje się pierwszą osobę z listy 

rankingowej z danego roku studiów, która nie został zakwalifikowana do projektu, jednak 

nie później niż do zaliczenia przez nią IV semestru studiów. 

2. Student, któremu udzielono urlopu krótkoterminowego lub długoterminowego 

z pierwszym dniem tego urlopu, przestaje być uczestnikiem projektu. W jego miejsce 

powołuje się nowego uczestnika projektu jak w punkcie 1. Nowo powołany uczestnik 

projektu zobowiązany jest odrobić zaległości powstałe w okresie gdy nie był uczestnikiem 

projektu wraz z rocznikiem, który rozpoczął udział w projekcie w kolejnym roku 

akademickim. 

§ 8 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie kształcenia w ramach projektu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 23). 

 

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

i będą podane do wiadomości na stronie www.pwsz.krosno.pl/zamawiane. 

 

5. Zgłoszenie do udziału w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

oraz ze zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim zasad. 

 

6. Każdy z Uczestników Projektu przed przystąpieniem do niego wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Uczelnię w zakresie określonym w oświadczeniu 

uczestnika projektu. 

 

7. Załączniki do regulaminu uczestnictwa w projekcie, stanowiące jego integralną 

część: 

a) Załącznik nr 1 – oświadczenie uczestnika projektu, 

b) Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

8. Załącznik nr 3 – formularz zgłoszeniowy 

§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

http://www.pwsz.krosno.pl/zamawiane

