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Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z023/17 
Tytuł projektu: HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

W ZADANIU 3. STUDENTS UP! ZADANIA W FORMIE PROJEKTOWEJ 

- „SZPITAL PRZYSZŁOŚCI”, realizowanego w ramach projektu HQMedEd - High 

Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie 

 

 
§ 1 

Informacje ogólne 

1. Zadanie 3. STUDENTS UP! – ZADANIA W FORMIE PROJEKTOWEJ- „SZPITAL 

PRZYSZŁOŚCI”, realizowane jest w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical Education – 

Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  

i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr POWR.03.05.00-00-Z023/17. 

Zadanie skierowane jest do grupy 480 studentów/ek (327 kobiet oraz 153 mężczyzn) stacjonarnych 

oraz niestacjonarnych 4 ostatnich semestrów kierunków: 

a) Lekarski - 336 osób; 

b) Pielęgniarstwo - 48 osób; 

c) Położnictwo - 12 osób; 

d) Ratownictwo medyczne - 12 osób; 

e) Fizjoterapia - 12 osób; 

f) Farmacja - 48 osób; 

g) Analityka medyczna - 12 osób. 

Wsparcie w ramach Zad. 3 jest uzupełnieniem programów kształcenia. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Zadaniu 

3. STUDENTS UP! – ZADANIA W FORMIE PROJEKTOWEJ - „SZPITAL PRZYSZŁOŚCI”, 

realizowanego w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical Education – Zintegrowane 

Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

b) Projekt - należy przez to rozumieć projekt HQMedEd - High Quality Medical Education - 

Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  

c) Zadanie 3 - należy przez to rozumieć zadanie - STUDENTS UP! – ZADANIA W FORMIE 

PROJEKTOWEJ poprzez stworzenie środowiska symulowanego szpitala w warunkach wysokiej 

wierności przy wykorzystaniu Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

„SZPITAL PRZYSZŁOŚCI”, realizowane w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical 

Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

d) Beneficjent – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 1, 

20-059 Lublin, 

e) Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 

Warszawa, 

f) Umowa o dofinansowanie Projektu – umowa zawarta przez Beneficjenta z Instytucją 

Pośredniczącą określająca zasady realizacji Projektu oraz jego dofinansowania w ramach Programu, 

g) Uczestnik/czka – student/ka studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, I lub II stopnia  

lub jednolitych studiów magisterskich, jednego z 4 ostatnich semestrów kierunków: lekarski, 

pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, 

który/a spełnił/a kryteria formalne oraz merytoryczne i został/a zakwalifikowany/a do projektu  

i korzysta ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
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h) Komisja Rekrutacyjna – opiekun merytoryczny kierunków: lekarski, pielęgniarstwo, 

położnictwo, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia  oraz koordynator/ka 

lub asystent/ka koordynatora, którzy będą odpowiedzialni za m.in.:  

- ocenę formalną i merytoryczną złożonych dokumentów zgłoszeniowych,  

- sporządzanie i zatwierdzanie listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa we wsparciu 

zaplanowanym w ramach Zadania 3 tj. w zadaniach w formie projektowej „Szpital Przyszłości”. 

i) Koordynator/ka projektu – osoba odpowiedzialna za realizację Projektu, 

j) „Szpital Przyszłości” – forma wsparcia zaplanowana w ramach Zadania 3 realizowana poprzez 

czynny udział uczestników w zadaniach w formie projektowej, w środowisku symulowanego szpitala, 

w warunkach wysokiej wierności, w Centrum Symulacji Medycznej, przy ul. Witolda Chodźki 4  

w Lublinie, prowadząca do podniesienia kompetencji zawodowych, komunikacyjnych  

oraz analitycznych. 

k) Badanie poziomu kompetencji/kwalifikacji zawodowych, analitycznych  i komunikacyjnych – 

narzędzie służące do weryfikacji nabycia przez uczestników/czki określonych 

kompetencji/kwalifikacji. Każdy uczestnik/czka będzie poddawany badaniu dwukrotnie: na początku 

oraz na końcu wsparcia. Na zakończenie zostanie przygotowany raport zbiorczy z obu badań 

podsumowujący uzyskane wyniki. 

l) 4 ostatnie semestry - w przypadku studiów jednolitych magisterskich za 4 ostatnie semestry 

uważa się rok IV oraz V, w przypadku studiów dwustopniowych za 4 ostatnie semestry uważa się rok 

II i III- pierwszego stopnia oraz rok I i II- drugiego stopnia. 

m) Średnia ocen z ostatniego ukończonego roku akademickiego - obliczana na postawie aktualnie 

obowiązującego na dzień rekrutacji Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jako 

średnia arytmetyczna średnich arytmetycznych liczona do dwóch miejsc po przeciwniku  

z zaokrągleniem drugiej cyfry, zgodnie z par. 6. 

3. Biuro Projektu mieści się w Lublinie przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, II piętro, pok. 235, 

tel. (81) 448-53-93, czynne w godz. 815 – 1515.  

4. Informacje o Projekcie znajdują się na stronie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w zakładce 

Fundusze Europejskie, Projekty realizowane. 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2022 r. 

 

§2 

Ogólne założenia projektu 

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji społeczności akademickiej w kluczowych 

obszarach dla rozwoju uczelni do dnia 31.08.2022r. poprzez wdrożenie zintegrowanych programów 

realizowanych w 3 modułach.  

Zadanie 3 polega na podniesieniu kompetencji zawodowych, komunikacyjnych oraz analitycznych 

poprzez dodatkowe, wykraczające poza program studiów, zadania praktyczne w formie projektowej, 

w środowisku symulowanego szpitala, w warunkach wysokiej wierności w Centrum Symulacji 

Medycznej, przy ul. Witolda Chodźki 4, w Lublinie. 

 

 

§3 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja odbywa się spośród studentów/ek 4 ostatnich semestrów kierunków: lekarski, 

pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, 

studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

2. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych przez Kandydata/kę nie jest równoznaczne 

z przystąpieniem do Projektu i otrzymaniem wsparcia. 

3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

4. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny wg kryteriów: 

1) formalnych tj.  

a) ocena przynależności (kwalifikowalności) kandydata/ki do grupy docelowej - za osobę 

kwalifikowaną uznaje się osobę, która jest studentem/ką studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych 

jednego z 4 ostatnich semestrów kierunków: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo 

medyczne, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia; ocena przynależności (kwalifikowalności) 

będzie badana na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 

b) ocena kompletności i poprawności złożonych dokumentów projektowych. tj. formularza 

zgłoszeniowego, Oświadczenia Uczestnika Projektu, 

2) merytorycznego tj.  

a) według średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego wg następujących kryteriów: 
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średnia: do 3.00 - 0 pkt., 

       od 3.01 - 3,50 - 2 pkt., 

             od 3,51 - 4.00 - 4 pkt., 

             od 4,01 - 4,50 - 6 pkt. 

             od 4,51 – powyżej - 8 pkt. 

b) osoby z niepełnosprawnością (+1 pkt) (kryterium premiujące). 

Ocena ww. kryteriów będzie się odbywała na podstawie formularza zgłoszeniowego.  

5. Warunkiem udziału w zaplanowanym w Projekcie Zadaniu 3 jest: 

a) przynależność do grupy docelowej, do której skierowane jest Zadanie 3,  

b) złożenie kompletnej i poprawnej dokumentacji na etapie rekrutacji (tj. formularza zgłoszeniowego, 

Oświadczenia Uczestnika Projektu), 

c) zakwalifikowanie do udziału na podstawie listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa, 

podpisanej przez Komisję Rekrutacyjną i zawarcie Umowy uczestnictwa, Deklaracji Uczestnictwa  

w Projekcie. 

6. Komisja Rekrutacyjna na podstawie zdobytych przez Kandydatów/tek punktów sporządza  

dla każdego kierunku oddzielnie listę osób zakwalifikowanych do Zadania 3, z podziałem na płeć  

oraz listę rezerwową w przypadku nadmiaru Kandydatów/ek. 

7. O wynikach rekrutacji Kandydaci/tki zostaną powiadomieni/one indywidualnie: drogą 

telefoniczną lub pocztą elektroniczną, lub bezpośrednio. 

8. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list 

podstawowych. Kwalifikacja nowego Uczestnika/czki Projektu będzie możliwa przed rozpoczęciem 

szkolenia  

lub w początkowej jego fazie. 

9. Osoba, która skorzysta z pierwszej bezpośredniej formy wsparcia świadczonej w Projekcie  

jest uważana za osobę, która rozpoczęła udział w Projekcie. 

10.  Jeden Uczestnik/ka może skorzystać tylko z jednej formy wsparcia w Projekcie. 

11.  W trakcie rekrutacji żadna z płci nie będzie dyskryminowana. Pod uwagę będą brane  kompetencje 

i umiejętności, dlatego rozkład procentowy płci będzie odzwierciedlać faktyczną liczbę kobiet  

i mężczyzn wśród studentów/ek. Zostanie zachowana zasada równości szans i niedyskryminacji  

oraz dostępności zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami poprzez prowadzenie rekrutacji  

w miejscach dostępnych (biuro projektu, dziekanaty, biuro karier, koła studenckie, uczelnia, strona 

www. uczelni, na której zamieszczane są informacje o projekcie z wykorzystaniem narzędzi dla osób 

niedowidzących), udostępnianie dokumentów zgłoszeniowych drogą mailową, premiowanie będą 

podczas rekrutacji osoby z niepełnosprawnościami (przyznawane dodatkowe punkty), dostosowanie 

czasu trwania wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

§ 4 

Zakres wsparcia 

1. Oferowane w ramach Projektu wsparcie odbywać się będzie w latach akademickich: 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i obejmuje dodatkowe, wykraczające poza program studiów, 

zadania praktyczne realizowane w formie projektowej. 

2. W ramach Zad. 3 utworzony zostanie „Szpital Przyszłości” oraz „Apteka Przyszłości”. Zajęcia 

będą zrealizowane dzięki wykorzystaniu nowoczesnych symulatorów oraz z udziałem symulowanych 

pacjentów, w oparciu o potencjał Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie, ul. Witolda Chodźki 4. 

3. Zadanie 3 będzie realizowane w grupach około 10-osobowych, w zespołach 

interdyscyplinarnych. 

4. Zajęcia w „Szpitalu Przyszłości” będą oparte o scenariusze z następujących zagadnień: 

a) Zintegrowana opieka onkologiczna. 

b) Stany nagłe w aspekcie interdyscyplinarnym. 

c) Komunikacja w zespole interprofesjonalnym 

d) Interdyscyplinarna diagnostyka laboratoryjna. 

e) Geriatryczna opieka interdyscylinarna. 

f) Interprofesjonalne działanie w medycznych sytuacjach nagłych i kryzysowych. 

g) Mój pierwszy dzień w pracy w szpitalu. 

h) Czy jesteś gotowy na TO (Trakt Operacyjny)? 

i) Holistyczna opieka nad pacjentkami ciężarnymi. 

j) Opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychiatrycznymi. 

k) Tworzenie i zwiększenie efektywności pracy interprofesjonalnych zespołów medycznych. 
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l) Cukrzyca, zaburzenia odżywiania, metaboliczne, endokrynologiczne i otyłość w różnym wieku 

jako wyzwanie dla zespołów medycznych. 

m) Ofiary przemocy w aspekcie opieki medycznej. 

n) Alergie w aspekcie interprofesjonalnym. 

 

§ 5 

Organizacja wsparcia 

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zapewni zgodność realizacji wsparcia z zasadą równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie realizacji 

Zadania 3 Koordynator/ka Projektu będzie monitorował, aby żadna z grup społecznych, 

narodowościowych czy wyznaniowych nie była faworyzowana a płeć dyskryminowana. 

Koordynator/ka będzie zobowiązany do zapewnienia równego dostępu do oferowanych form wsparcia 

wszystkim zainteresowanym, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Działania zaplanowane  

w Projekcie będą realizowane tak, aby nie utrwalać stereotypów dotyczących mniejszości. W treściach 

kształcenia pojawią się elementy równościowe. 

2. Warunkiem zaliczenia udziału w Zad. 3 „Szpital Przyszłości” jest obecność Uczestnika/czki  

w min. 80% zajęć potwierdzona własnoręcznym podpisem na listach obecności. 

3. Godzina szkolenia rozumiana jest jako 45 minut. 

4. Organizator zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji Zadania 

3. 

5. Budynki, w których prowadzone będą działania projektowe są w pełni dostosowane do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością. 

6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie  zobowiązuje się do rzetelności w organizowaniu zajęć  

i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad realizacją Projektu. 

 

§ 6 

Zasady monitoringu Uczestników/czek 

1. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności w trakcie 

zaplanowanych w ramach Projektu działań poprzez podpisanie listy obecności. 

2. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do udziału w badaniach ankietowych dla potrzeb realizacji 

wskaźników Projektu i sprawozdawczości, prowadzonych zarówno przez Beneficjenta, Instytucję 

Pośredniczącą, jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie. 

3. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym 

danych osobowych, niezbędnych Beneficjentowi do rejestracji w systemie monitorowania 

Uczestników/czek oraz do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących 

powyższego, nie później niż w terminie 7 dni od ich zaistnienia. 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki Uczestników/czek 

1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do: 

a) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

b) wpisu odbytego szkolenia do suplementu do dyplomu ukończenia studiów, 

c) korzystania z: materiałów zużywalnych, podręczników, materiałów szkoleniowych, 

ubezpieczenia NNW/HIV/WZW/OC (o ile dotyczy). 

2. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do: 

a) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, 

b) udziału w Zad. 3 „Szpital Przyszłości” w wyznaczonych terminach, godzinach i miejscu, 

w wymiarze co najmniej 80% godzin, 

c) przystąpienia do testów na początku oraz na zakończenie wsparcia tzn. test „na wejście i wyjście” 

w celu weryfikacji poziomu efektów kształcenia uzyskanych przez Uczestników/ki. 

d) udział w badaniu poziomu kompetencji/kwalifikacji zawodowych, analitycznych 

i komunikacyjnych na początku oraz na zakończenie wsparcia, 

e) punktualności i rzetelnego przygotowywania się do wsparcia zgodnie z poleceniami osób 

prowadzących, 

f) uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, 

g) podpisywania list obecności i innych dokumentów wskazanych przez Beneficjenta a związanych 

z realizacją Projektu, 

h) niezwłocznego poinformowania o rezygnacji ze wsparcia zaplanowanego w Projekcie, 

i)    informowania o zmianach danych osobowych, w tym adresu zamieszkania, numeru telefonu, 

adresu e-mail i przekazania powyższych informacji Beneficjentowi, 
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j) udostępnienia Beneficjentowi w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie 

danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu  

lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, 

k) udostępnienia Beneficjentowi w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie danych 

dotyczących statusu na rynku pracy, 

l)    udostępnienia Beneficjentowi w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie danych 

dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat kontynuowania kształcenia. 

 

§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w Zad. 3 „Szpital Przyszłości” możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (osobiście, e-mailem bądź  

za pośrednictwem poczty). 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w § 8 ust. 1 mogą wynikać z przyczyn natury 

zdrowotnej, przyczyn osobistych, zawodowych lub działania siły wyższej i co do zasady nie mogą być 

znane przez Uczestnika/czki w momencie rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników/czek projektu w przypadku 

naruszenia przez nich niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w tym  

w szczególności naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika/czki, wykładowcy/czyni  

lub pracownika/cy Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy Uczestników/czek projektu, ich miejsce zajmie 

pierwsza osoba z listy rezerwowej, zgodnie z zasadami zawartymi w § 3. W przypadku odmowy 

wzięcia udziału w projekcie przez tę osobę, kwalifikowana jest kolejna osoba z listy rezerwowej. 

5. W przypadku nieukończenia szkolenia z powodu nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa  

w Projekcie lub z przyczyn zależnych od Uczestnika/czki, Beneficjent zastrzega sobie prawo  

do możliwości dochodzenia od Uczestnika/czki zwrotu kosztów poniesionych na organizację 

szkolenia przypadającą na Uczestnika/czkę, o ile koszty te zostaną uznane za niekwalifikowane przez 

Instytucję Pośredniczącą. 

 

§ 9 

Warunki ukończenia Projektu 

1. Warunkiem ukończenia projektu jest zaliczenie Zad. 3, tj. min. 80% frekwencja na zajęciach  

oraz zaliczenie zajęć w trybie przewidzianym przez prowadzącego zajęcia.  

2. Na zakończenie Projektu Uczestnicy/czki otrzymają Zaświadczenie o zakończeniu udziału  

w Projekcie. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oparciu 

o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres trwania Projektu. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, 

warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych. 

 

Załączniki: 

1. Formularz Zgłoszeniowy 

2. Oświadczenie Uczestnika Projektu 

3. Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie 

4. Umowa Uczestnictwa  

 

 

……………..……………… 
Data, podpis sporządzającego 

 

 

 

 

          …………………………… 
 Data, podpis zatwierdzającego 


