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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej 

Uniwersytetu Opolskiego” 

Udział w dodatkowych zajęciach dla studentów w formie szkoleń i obozów  
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Wdrożenie Programu Rozwojowego 

w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego” 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Opolski. 

3. Projekt realizowany jest od 02.11.2018 do 30.06.2023. 

4. Biuro Projektu znajduje się pod adresem: Collegium Medicum, ul. Oleska 48, pok.2.35, 45-052 

Opole. Tel: 77 452 7395, E-mail: agnieszka.kolasa@uni.opole.pl; edyta.pawezka@uni.opole.pl; 

piotr.wojtowicz@uni.opole.pl 

5. Regulamin określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, procedury rekrutacji Uczestników 

Projektu, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 2 

Definicje 

 

Na potrzeby realizacji projektu przyjmuje się następujące definicje: 

1. Dokumentacja rekrutacyjna – dokumenty potwierdzające chęć udziału w Zadaniu 

2. Instytucja Pośrednicząca – Skarb Państwa – Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 

Warszawa 

3. Komisja Rekrutacyjna - zespół składający się z Kierownika Projektu, Dyrektora WSCM i 

Specjalisty ds. szkoleń 

4. Zadanie – organizacja dodatkowych zajęć dla studentów w formie szkoleń oraz obozów tj. Zadanie 

5 w projekcie pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum 

Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”. 

5. Projekt - to projekt „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum 

Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego” realizowany zgodnie z umową nr POWR. 05.03.00-

00-0003/18-00 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Uniwersytetem 

Opolskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

6. Uczestnik projektu – student Uniwersytetu Opolskiego kierunku: 

a. lekarskiego 

b. kierunku pielęgniarstwa 
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§ 3 

Założenia Zadania 

 

I. Celem ogólnym Zadania jest uzupełnienie wiedzy, nabycie kompetencji komunikacyjnych 

i społecznych oraz Wykorzystanie zdobytego w trakcie studiów doświadczenia w 

praktyce. Poprzez kontakt z przedstawicielami innych zawodów studenci nauczą się 

współpracy i radzenia sobie ze stresem w kryzysowych sytuacjach. Nabędą umiejętności 

kreatywnego podejścia do diagnostyki i krytycznej analizy informacji. Uczestnicy 

Projektu zostaną przygotowani do realizacji symulowanych manewrów medycznych 

poprzez szereg stacji medycznych, gdzie ocenie poddane zostaną umiejętności 

diagnostyczne i terapeutyczne oraz współpraca zespołu. 

II.  Wsparcie kierowane jest do: 

1.  390 studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Opolskiego i obejmuje coroczne cykle 

spotkań/szkoleń  z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa 

Medycznego/Wodnego:  

a. dla kierunku lekarskiego spośród studentów zrekrutowanych w następujących rocznikach 

akademickich: 

 2018/2019 – 60 osób (5 edycji 1x w roku) 

 2019/2020 – 60 osób (4 edycje 1x w roku) 

 2020/2021 – 60 osób (3 edycje 1x w roku) 

 2021/2022 – 60 osób (2 edycje 1x w roku) 

 2022/2023 – 60 osób (1 edycja) 

b. dla kierunku pielęgniarstwa: spośród studentów zrekrutowanych 

w następujących rocznikach akademickich: 

 2020/2021 – 30 osób (3 edycje 1x w roku) 

 2021/2022 – 30 osób (2 edycje 1x w roku) 

 2022/2023 – 30 osób (1 edycja) 

Działania w Zadaniu w części szkoleniowej obejmują m.in.: 

a. zabezpieczanie miejsca zdarzenia 

a. urazy czaszkowo-mózgowe i kręgosłupa 

b. postępowanie z chorym we wstrząsie 

c. postępowanie w przypadkach oparzeń 

d. specyfika urazów u dzieci, kobiet ciężarnych i osób starszych 

e. postępowanie z chorym znajdującym się pod wpływem alkoholu i narkotyków 

f. ewakuacja ze strefy zagrożenia 

g. udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 

h. zagrożenia chemiczne i toksykologiczne na miejscu wypadku 

i. zarządzanie w trakcie akcji ratunkowych 

j. zachowanie bezpieczeństwa własnego w trakcie akcji ratunkowych. 

Każdy cykl szkoleniowy będzie uaktualniany i poszerzany, dostosowywany do poziomu wiedzy 

studentów. Każdy program będzie układany indywidualnie do każdego roku. Program będzie również 

uaktualniany w oparciu o zmieniające się przepisy prawa. 

2. 100 studentów kierunków medycznych spośród studentów zrekrutowanych w następujących 

rocznikach: 
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• 2019/2020 – 25 osób  

• 2020/2021 – 25 osób  

• 2021/2022 – 25 osób  

• 2022/2023 – 25 osób  

Działania w Zadaniu w części obozowej obejmują m.in.: 

a. Zajęcia z ratownictwa medycznego; 

b. Zajęcia z ratownictwa wodnego; 

c. Zajęcia z ratownictwa wysokościowego; 

Każdy cykl obozowy będzie uaktualniany i poszerzany, dostosowywany do poziomu wiedzy 

studentów. Każdy program będzie układany indywidualnie do każdego roku. Program będzie również 

uaktualniany w oparciu o zmieniające się przepisy prawa. 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacje na szkolenia prowadzić będzie personel zarządzający projektem przy udziale kadry 

dydaktycznej. 

2. Rekrutacja będzie przebiegała w sposób ciągły w czasie trwania projektu w etapach: 

a. zebranie dokumentacji aplikacyjnej:  

 formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) wraz z listem motywacyjny uzasadniający 

chęć udziału w projekcie-  ocena listu 1-4 pkt,  

 oświadczenie o niepełnosprawności – 1pkt 

 oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2); 

 oświadczenie uczestnika projektu – wewnętrzne UO (załącznik nr 3); 

 regulamin rekrutacji; 

 dokumenty poświadczające aktywność dodatkową studenta – 0,25 pkt za każda 

aktywność;  

b. ocena dokumentacji aplikacyjnej - kryteria weryfikacji:  

 średnia ocen z poprzedniego roku/semestru - 1-4 pkt,  

 aktywność studenta na studiach - za każdą aktyw 0.25 pkt,  

 osoby niepełnosprawne 1pkt,  

 ocena listu motywacyjnego 1-4 pkt  

Wyniki i potwierdzenie zostaną podane w terminie do dwóch tygodni od zakończenia procesu 

rekrutacji w formie ogłoszenia na stronie internetowej projektu (lista z nr indeksu) 

3. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby osób w każdym z etapów rekrutacji 

przewidziany jest dodatkowy nabór po okresie 2 tygodni. 

4. Rekrutacja będzie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości i niedyskryminacji. Dostęp 

do szkoleń będą mieć wszyscy studenci bez względu na płeć. Rekrutacja i szkolenia będą 

dostosowane do osób niepełnosprawnych. Treści będą dostosowane do wieku i będą zgodne 

z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach w podziale na 

kobiety/ mężczyzn jest zależna od struktury płci na każdym z kierunków objętych projektem oraz 

zainteresowania. 
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§ 5 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

 

1. Każdy z uczestników projektu ma prawo do otrzymania końcowego zaświadczenia/certyfikatu 

uczestnictwa w Projekcie. 

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a. zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

b. złożenia dokumentów rekrutacyjnych 

c. obecności i aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach projektu 

d. złożenia podpisów na listach obecności 

e. wypełnienia ankiet  oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, 

kontroli i ewaluacji Projektu,  

f. zgłaszania zmian danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie (z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu) 

wymagane jest złożenie pisemnej informacji wraz z uzasadnieniem – Wzór oświadczenia 

o rezygnacji – załącznik nr 4. 

2. Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia studenta z listy Uczestników Projektu 

w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny – Uczestnicy projektu nie wnoszą opłat za udział w działaniach. 

 

 

§ 6 

Zasady monitoringu i kontroli 

 

1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom 

zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom zewnętrznym 

upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 

regulaminu. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

projektu www.im.wmnoz.uni.opole.pl/wieloprofilowe-centrum-symulacji-medycznych. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia i obowiązuje przez caly okres realizacji 

projektu 

Załączniki: 

Formularz rekrutacyjny do projektu – załącznik nr 1 

Oświadczenie uczestnika projektu - załącznik nr 2 
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Oświadczenie uczestnika projektu - załącznik nr 3 

Wzór oświadczenia o rezygnacji – załącznik nr 4 

 


