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REGULAMIN REALIZACJI ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej”
§1 Informacje ogólne
Projekt pod tytułem „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej”,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru
zdrowia, działanie nr 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. Nr projektu POWR.05.05.00-00-0019/18-01
realizowany jest przez: Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,
ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza (WSPS)
1. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
poprzez wdrożenie programu rozwojowego na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole
Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej oraz realizację systemu kształcenia
podyplomowego zawartego w programie rozwoju absolwenta dostosowując kompetencje
i umiejętności pielęgniarek w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju
co przyczyni się do zwiększenia zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo.
Realizacja projektu przełoży się na wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów na
kierunku pielęgniarstwo oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr
medycznych.
2. Cele szczegółowe to opracowanie i wdrożenie programu rozwoju uczelni zawierającego
program stypendialny o charakterze motywacyjnym, dostosowanie jakości warunków
odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy jakości Praktyk i Staży
poprzez wypłatę wynagrodzenia w związku z realizacją praktyk, finansowanie
ponadprogramowych praktyk zawodowych, oraz finansowanie zajęć wykraczających poza
standardowe kształcenie oraz programu rozwoju absolwenta zakładającego udzielenie
wsparcia w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki, realizację medycznych
szkoleń zawodowych oraz wypłatę stypendium szkoleniowego .
3. W ramach realizacji programu rozwojowego na kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie
Górniczej realizowane będą następujące działania:
1) Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju uczelni zawierającego program
stypendialny o charakterze motywacyjnym
2) Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju absolwenta.
3) Finansowanie obowiązkowych praktyk zawodowych. Działania mające na celu
dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do
wymogów Europejskiej Ramy Jakości i Staży, takich jak: zastąpienie zasady
bezpłatnych praktyk odpłatnymi
4) Finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych.
5) Dodatkowe zajęcia wykraczające poza standardowy program kształcenia.
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6) Realizacja systemu kształcenia podyplomowego.
4. Biuro projektu mieści się w budynku Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie
Górniczej ul. Kościelna 6, pokój 3
5. Projektem zostanie objętych 60 studentów studiów stacjonarnych kierunku pielęgniarstwo
I stopnia, nabór 2018/2019, którzy nie posiadają prawa wykonywania zawodu.
6. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2018-30.09.3023 roku.

§2 Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
1. W projekcie mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku
pielęgniarstwo WSPS, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019,
wyrażą dobrowolną zgodę na udział w projekcie i nie posiadają prawa do wykonywania
zawodu. Z pośród nich będą rekrutowane osoby, które wezmą udział w projekcie
z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji.
2. Informacja o terminie rekrutacji do projektu ogłoszona będzie na stronie internetowej
WSPS. Strona internetowa zostanie przygotowana dla osób słabowidzących.
3. Po ogłoszeniu rekrutacji zainteresowany student składa w Biurze Projektu WSPS pisemny
formularz zgłoszeniowy do projektu.
4. Z przeprowadzonej rekrutacji –zostanie sporządzona lista uczestników projektu oraz lista
rezerwowa w przypadku dużej liczby zainteresowanych osób. W przypadku zbyt małej
liczby zainteresowanych osób rekrutacja zostanie powtórzona.
5. Po zakwalifikowaniu się do projektu uczestnicy zobowiązani są w ciągu 5 dni roboczych
od dnia ukazania się listy uczestników projektu dostarczyć do Biura projektu następujące
dokumenty:
1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie
2) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych
3) Formularz danych
4) Umowa o uczestnictwo w projekcie
6. Po zakończeniu procesu rekrutacji zostanie sporządzony protokół z rekrutacji,
zawierający listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.

§3 Zasady realizacji poszczególnym zadań w projekcie
I.

Zasady realizacji zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy
program kształcenia.
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1) Zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program kształcenia obejmują
realizacje 4 szkoleń ( po 20 godzin każdy):
1. Trudności i bariery komunikacji z pacjentem.
2. Odrębności w opiece nad osobą w wieku senioralnym.
3. Profilaktyka chorób nowotworowych.
4. Specyfika opieki nad pacjentem geriatrycznym
2) Zajęcia odbywać się będą w grupach 15 osobowych. Studenci będą uczestniczyć
w szkoleniach na 2,3,4 i 5 semestrze nauki. Każdy student będzie uczestniczył we
wszystkich szkoleniach.
3) W trakcie rekrutacji kandydaci będą informowani o tym, że zajęcia będą realizowane
przy wsparciu nowoczesnych technik multimedialnych, co ułatwi dostęp osobom
niepełnosprawnym. Wszystkie etapy rekrutacji będą uwzględniać zasadę równości
wobec płci i niedyskryminowania osób niepełnosprawnych.
4) Trenerzy prowadzący zajęcia ponadprogramowe będą rekrutowani zgodnie z zasadą
konkurencyjności poprzez umieszczenie ogłoszenia w Bazie konkurencyjności
z uwzględnieniem kwalifikacji prowadzących kształcenie:
1. Trudności i bariery komunikacji z pacjentem- wykładowcami mogą być osoby
mające nie mniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w tym min. 2 letnie
doświadczenie w pracy w pacjentem hospitalizowanym i posiadający dyplom
magistra psychologii o specjalności psychologia kliniczna oraz ukończone studia
podyplomowe w zakresie trener umiejętności poznawczych lub równoważne.
2. Odrębności w opiece nad osobą w wieku senioralnym - wykładowcami mogą być
osoby mające nie mniej niż 5-letni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie,
doświadczenie dydaktyczne oraz posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa oraz
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
3. Profilaktyka chorób nowotworowych- wykładowcami mogą być osoby mające nie
mniej niż 5-letni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie, doświadczenie
dydaktyczne oraz posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa oraz tytuł specjalisty
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
4. Specyfika opieki nad pacjentem geriatrycznym - wykładowcami mogą być osoby
mające nie mniej niż 5-letni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie,
doświadczenie dydaktyczne oraz posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa oraz
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
W ramach zadania sfinansowany zostanie poczęstunek-obiad dla uczestników zajęć.
II.

Zasady realizacji uczelnianego programu stypendialnego dla studentów
pielęgniarstwa.
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1. Kryterium wymaganym dla uzyskania przez uczestnika projektu stypendium
motywacyjnego średnia za poprzednie dwa semestry.
2. Stypendia zostaną przyznane 75% uczestników projektu (tj. 45 osób) kierunku
pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia na podstawie listy rankingowej.
3. Uczestnik projektu przedstawi indeks z zakończonym pierwszym rokiem studiów
z wpisem przez dziekana na kolejny semestr studiów oraz złoży wniosek o przyznanie
stypendium motywacyjnego.
4. Wysokość stypendium wynosi 800 zł. miesięcznie, z zachowaniem zasady, że
1 student może otrzymywać stypendium motywacyjne maksymalnie przez 4
semestry.

III.

Zasady dostosowania jakości warunków i zasad odbywania
obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości
Praktyk i Staży.

1) Celem zadania jest dostosowanie jakości warunków
obowiązkowych praktyk do wymogów, poprzez:

i zasad odbywania

a. Zastąpienie zasady części obowiązkowych bezpłatnych praktyk odpłatnymi,
w których studenci otrzymają za zrealizowane praktyki wynagrodzenie
w wysokości 25 zł brutto ubruttowione za godzinę. Z przedmiotowego
wynagrodzenia zostaną potrącone należne składki na ubezpieczenia
społeczne oraz należne podatki.
2) Program PZ oraz sposób ich realizacji będzie odbywał się zgodnie ze standardem
kształcenia i zastanie dostosowana do wymogów ERJPiS. W ramach zadania zostaną
finansowane takie działania jak: - zastąpienie zasady bezpłatnych PZ odpłatnymi.
W III semestrze 80 godz. PZ w zakresie Chirurgii i piel. chirurgicznego. W IV semestrze
120 godz. PZ w zakresie Choroby wewnętrzne i piel. internistycznego oraz
w V semestrze 80 godz. PZ z zakresu Pediatria i piel. Pediatrycznego.
3) Finansowaniu wynagrodzenia opiekuna praktyk ze strony instytucji przyjmującej na
praktyki, wychodząc ze stawki nie przekraczającej 40% podstawowego
wynagrodzenia pielęgniarki w 2014r. (dane GUS)
4) Wsparciem zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu.
5) Praktyki zostaną przeprowadzone w ramach podpisanej umowy trójstronnej
z podmiotem leczniczym. W umowie tej zostaną określone:
a. cele edukacyjne (efekty kształcenia)
b. warunki pracy
c. czas trwania praktyki
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d. prawa i obowiązki stron wynikające z przepisów prawa oraz uregulowań
wewnętrznych instytucji.

IV.

Zasady realizacji ponadprogramowych , płatnych praktyk zawodowych.

1) Ponadprogramowe, płatne praktyki zawodowe zrealizowane będą w wymiarze 100
godzin:
I.

Geriatria – 50 godzin – student pozna zagadnienia ponadprogramowe dotyczące
pielęgnacji pacjenta z chorobą niedokrwienną serca, z cukrzycą, żywionego
pozajelitowo, narażonego na powstanie ran przewlekłych, z dysfunkcją narządu
wzroku, słuchu i zaburzeniami funkcji zwieraczy, przetoką jelitową, chorobą
nowotworową, chorobą Parkinsona i Alzheimera.

II.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) – 50 godzin – student zdobędzie wiedzę
oraz kompetencje w zakresie profilaktyki i edukacji w chorobach cywilizacyjnych
tj. nowotwory, choroby układu krążenia, choroby metaboliczne.

2) Ponadprogramowe płatne praktyki realizowane będą w podmiotach leczniczych.
3) Wsparciem zostanie objętych 10 uczestników projektu, którzy wyrażą chęć realizacji
ponadprogramowych praktyk.
4) Studenci otrzymają za zrealizowane praktyki wynagrodzenie w wysokości 25 zł. za
godzinę, brutto ubruttowione za godzinę. Z przedmiotowego wynagrodzenia zostaną
potrącone należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz należne podatki.
5) Opiekunowie praktyk ze strony instytucji przyjmującej –otrzymają wynagrodzenie
wychodząc ze stawki nie przekraczającej 40% podstawowego wynagrodzenia
pielęgniarki w 2014r. (dane GUS).

V.

Zasady realizacji uczelnianego programu rozwoju absolwenta

1) Program rozwoju absolwenta dla kierunku pielęgniarstwa w WSPS będzie
zawierał:
-realizację systemu kształcenia podyplomowego dla absolwenta pielęgniarstwa
w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych zgodnie z programami.
zatwierdzonymi przez MZ i zgodnymi z wymogami CKPPiP,
-zasady wypłaty styp. szkoleniowego (max. 1000 PLN brutto), wypłacane co miesiąc
przez okres 24 m-cy pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa będzie zatrudniony
na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski na okres min. 2 lat.
-program wsparcia w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/rza
w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski,
- zasady współpracy i finansowania opiekuna - tutora absolwenta pielęgniarstwa.
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2) Wsparciem zostanie objętych 45 osób uczestniczących w uczelnianym programie

stypendialnym dla studentów pielęgniarstwa

VI.

Zasady realizacji systemu kształcenia podyplomowego.

1) W ramach zadania zostaną zrealizowane kursy specjalistyczne:
1. Szczepienia ochronne
2. Komunikowanie się interpersonalne w pielęgniarstwie
3. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym
nowotworów.
Kursy będą realizowane. zgodnie. z programem zatwierdzonym. przez MZ
i z wymogami CKPPiP. Organizator kształcenia zgodnie z art. 75 ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej. Kwalifikacje osób prowadzących zajęcia w ramach kształcenia
podyplomowego zostały określone w Programach kursów specjalistycznych
zatwierdzonych prze Ministra Zdrowia (http://www.ckppip.edu.pl/kafelki/programyksztalcenia/kursy-specjalistyczne.html)

§ 4. Organizacja kształcenia praktycznego
1. Student zobowiązany jest posiadać:
a. Aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
b. Ubezpieczenie NNW
c. Umundurowanie według ustalonego modelu
d. Identyfikator według ustalonego modelu
e. Aktualne obowiązkowe szczepienia ochronne w zakresie WZW B.
2. Bezpośrednim przełożonym studenta w trakcie realizacji praktyk zawodowych ze strony
instytucji jest opiekun praktyk i odpowiedzialny jest za:
a. Nadzór nad wykonaniem przez studenta zadań wynikających z programu
praktyk
b. Sprawowanie opieki nad studentem oraz wspieranie go w prowadzonych
działaniach, udzielanie wskazówek i rad
c. Ocena pracy studenta oraz prowadzenie dokumentacji praktyki.
3. Obecność na praktykach zawodowych według ustalonego grafiku jest obowiązkowa.
Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona na piśmie.
4. Student na praktykach zawodowych przestrzega Regulaminu Zajęć Praktycznych i Praktyk
Zawodowych na kierunku pielęgniarstwo I stopnia WSPS.
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5. Student przestrzega tajemnicy zawodowej, przepisów BHP i PPOŻ.
6. Student dokumentuje przebieg praktyki zawodowej.
7. Student sporządza sprawozdanie z praktyki w tym dokonuje samooceny w zakresie
osiągniętych efektów kształcenia, ocenia przebieg i miejsce praktyki oraz współpracę
z opiekunami praktyk.

§ 5. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać
z przyczyn natury zdrowotnej, okoliczności niezależnych od uczestnika lub działania siły
wyższej i nie mogą być znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. Konsekwencją zakończenia udziału w projekcie przed zakończeniem wsparcia, z
innych niż wskazane w ust. 2, może być zwrot przez uczestnika projektu
poniesionych przez WSPS z należnościami ubocznymi na działania w ramach
dotyczące tego uczestnika, o ile realizacja uczestnika skutkować będzie
dofinansowania przez WSPS.

przyczyn
kosztów
projektu
zwrotem

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Każdy student przed przystąpieniem do udziału w projekcie ma obowiązek zapoznania się
z niniejszym regulaminem.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2018 r.
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