
 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej  

w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

gwarancją jakości kształcenia” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 1 

Definicje stosowane w regulaminie 

1. Projekt – Projekt pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni 

Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” 

2. Realizator Projektu – Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

3. Kandydat student - student/tka Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, 

który/a ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie i złożył/a Formularz 

rekrutacyjny 

4. Kandydat wykładowca - pracownik dydaktyczny Uczelni Warszawskiej im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, który/a ubiega się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie i 

złożył/a Formularz rekrutacyjny 

5. Uczestnik projektu student - student/tka Uczelni Warszawskiej im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, zakwalifikowany/a do udziału w projekcie 

6. Uczestnik projektu wykładowca - pracownik dydaktyczny Uczelni Warszawskiej im. 

Marii Skłodowskiej-Curie, zakwalifikowany/a do udziału w projekcie 

7. Biuro Projektu - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, pl. Żelaznej Bramy 

10, 00-136 Warszawa 

8. Dane osobowe Uczestnika projektu – dane osobowe Uczestników Projektu 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016, poz. 922 t.j). 

 

§2 

 

Informacje ogólne 

 

1. Regulamin  określa  zasady  rekrutacji  Kandydatów  studentów  i  Kandydatów 

wykładowców  oraz  uczestnictwa  w  projekcie  pt. „Monoprofilowe Centrum Symulacji 

Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

gwarancją jakości kształcenia” 



 
 

2. Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” realizowany jest w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 5.3. 

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; Oś V Wsparcie dla obszaru 

zdrowia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Główny cel projektu to poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunku 

pielęgniarstwo Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w okresie od 

01.01.2018 roku do 30.09.2020 roku poprzez  opracowanie i wdrożenie Programu 

Rozwoju Uczelni, obejmującego utworzenie i funkcjonowanie „Monoprofilowego 

Centrum Symulacji Medycznejw Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Warszawie”, wyposażonego w odpowiednie sale symulacyjne i audiowizualne w zgodzie 

z zaleceniami wynikającymi z audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa 

Zdrowia. Elementem Programu Rozwoju Uczelni mającym na celu poprawę jakości 

kształcenia będzie wprowadzenie do programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo 

nowych metod edukacyjnych wykorzystujących  symulacje medyczne. W wyniku tych 

działań studenci oraz wykładowcy objęci programem i mający dostęp do nowoczesnej 

infrastruktury będą realizowali w sposób praktyczny efekty kształcenia z użyciem 

nowoczesnych technik i metod symulacji. Sale wchodzące w skład Monoprofilowego 

Centrum Symulacji Medycznej zostaną wyposażone w zaawansowane technologicznie 

symulatory pacjenta, odpowiedni sprzęt medyczny, systemy audiowizualne, meble i 

wszelkie inne pomoce dydaktyczne. Zgodne z celem projektu wykorzystanie powstałej 

infrastruktury technicznej wprowadzi nowe metody kształcenia – symulacje medyczne – 

do programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. W ramach projektu zostaną 

przygotowane szczegółowe scenariusze symulacyjne z wykorzystaniem których 

realizowane będą efekty kształcenia. W celu dostosowania programu kształcenia do 

nowych metod dydaktycznych nastąpi zmiana sylabusów i dostosowanie siatki godzin – 

część zajęć praktycznych będzie realizowana poprzez wykorzystanie metod symulacji 

medycznej. Oprócz uruchomienia tych metod w ramach programu studiów, 

przewidziane jest również przeprowadzenie dodatkowych warsztatów i szkoleń dla 

studentów kierunków medycznych. Powstanie również podręcznik symulacji 

uzupełniony częścią e-learningową oraz  połączona z aplikacją baza scenariuszy 

symulacyjnych. 

4. Realizatorem Projektu jest Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Warszawie, pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, działająca na podstawie 

umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia. 

5. Projekt realizowany jest w terminie 01.01.2018 r. - 30.09.2020 r. 

 

§3 

 

Rekrutacja do Projektu 

 

1. Rekrutacja Kandydatów studentów i Kandydatów wykładowców prowadzona będzie 

według ogłaszanych naborów i zasad określonych w Regulaminie. 



 
 

2. Terminy naborów ogłaszane będą na stronie www.uczelniawarszawska.pl zakładka: 

PROJEKTY UE/MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ W UCZELNI 

WARSZAWSKIEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE GWARANCJĄ 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA/REKRUTACJA DO PROJEKTU 

3. Informacja o naborze studentów do projektu zostanie udostępniona na stronie 

internetowej Projektu, wysłana drogą elektroniczną do studentów i wykładowców, 

upowszechniona na tablicach informacyjnych w budynkach dydaktycznych Uczelni 

Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz podczas indywidualnych spotkań ze 

studentami z pracownikami projektu, kadrą zarządzająca wydziałem oraz 

wykładowcami kierunku pielęgniarstwo. Rekrutacja będzie się odbywała zgodnie z 

zasadami równości szans płci i umożliwieniem dostępu do projektu osobom 

niepełnosprawnym. 

4. Na etapie rekrutacji uczestnicy składać będą: 

- deklarację uczestnictwa w projekcie 

- formularz rekrutacyjny 

- oświadczenie uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dokumenty stanowiące załączniki do Regulaminu będą udostępniane na stronie 

www.uczelniawarszawska.pl zakładka: PROJEKTY UE/MONOPROFILOWE CENTRUM 

SYMULACJI MEDYCZNEJ W UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

W WARSZAWIE GWARANCJĄ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA/REKRUTACJA DO PROJEKTU oraz 

w wersji papierowej w Biurze Projektu w terminach odpowiadających ogłoszonym 

terminom rekrutacji. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Realizatora projektu jego danych 

osobowych zawartych w dokumentach wyłącznie dla celów realizacji projektu. 

7. O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń i poprawność formalna złożonych 

dokumentów 

8. Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji złożonych dokumentów, przygotuje listę 

rankingową uczestników projektu oraz listę rezerwową. 

9. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową i/lub 

telefoniczną w terminie do 5 dni od jej zakończenia. W przypadku rezygnacji z 

udziału w projekcie zaproszona będzie kolejna osoba z listy rezerwowej. 

10. W sytuacji, gdy w ramach danego naboru nie zostanie wyczerpany limit miejsc, 

przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór, w terminach ustalonych przez 

Kierownika Projektu, podanych do wiadomości na stronie internetowej projektu lub 

zwiększony zostanie limit miejsc w kolejnym etapie rekrutacji. 

§4 

Formy wsparcia dla uczestników projektu 

1. Indywidualne spotkania z wykładowcami zakwalifikowanymi do prowadzenia zajęć 

metoda symulacji medycznej. 

2. Poradnictwo w okresie trwania projektu w celu identyfikacji predyspozycji 

zawodowych studentów oraz możliwości korzystania z nowych metod nauczania. 

3. Wsparcie w korzystaniu z urządzeń elektronicznych i programów komputerowych. 



 
 

 

§ 5 

 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika Projektu 

1. Uczestnik/czka Projektu uprawniony/a jest do nieodpłatnego udziału we wszystkich 

formach wsparcia występujących w projekcie. 

2. Uczestnik/czka projektu zobowiązany jest do: 

a. zapoznania się z niniejszym Regulaminem 

b. złożenia dokumentów 

c. aktywnego uczestnictwa w zorganizowanych formach wsparcia 

d. potwierdzania uczestnictwa na liście obecności 

e. wypełniania ankiet ewaluacyjnych 

f. informowaniu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mogących i mających 

wpływ na jego uczestnictwo w projekcie 

g. informowaniu o zmianie danych personalnych, kontaktowych i adresu 

zamieszkania. 

 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne właściwe. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez konieczności 

uzyskania uprzedniej zgody uczestników/czek projektu. 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

będą podane do wiadomości na stronie www.uczelniawarszawska.pl. 

4. Zgłoszenie studenta/ki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad. 

5. Każdy z uczestników projektu przed przystąpieniem do niego wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora projektu w zakresie określonym w 

oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 


