
 
R E G U L A M I N  

NABORU UCZESTNIKÓW NA WIZYTĘ STUDYJNĄ  

DO WILLIAM HARVEY RESEARCH INSTITUTE, BARTS AND THE LONDON, 

QUEEN MARY’S SCHOOL OF MEDICINE AND DENTISTRY  

(LONDYN, WIELKA BRYTANIA) 

 

 

Regulamin określa warunki ogólne uczestnictwa w wizycie studyjnej organizowanej 

w ramach działania nr.  3. „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku lekarskim do 

potrzeb rynku” realizowanego w ramach projektu „Practical MEDskills – program kształcenia 

praktycznego studentów Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” (zwanej 

w dalszej części wizytą studyjną). 

 
§1 

Informacje wstępne 

 

1. Organizatorem wizyty studyjnej jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20 – 

059 Lublin. 

2. Wizyta studyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. 

Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów 

kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału 

dydaktycznego uczelni realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-040/14-

00 podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w dniu 24 listopada 2014 r. 

3. Wizyta studyjna jest organizowana w celu stymulowania wymiany doświadczeń w zakresie badań 

klinicznych jako element upraktycznienia zdobywanej wcześniej wiedzy przez Uczestników 

projektu „Practical MEDskills – program kształcenia praktycznego studentów Kierunku 

Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. 

4. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w wizycie 

studyjnej. 

5. Kwalifikacja kandydatów do udziału w wizycie studyjnej dokonywana będzie przez 

Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzi  Opiekun Merytoryczny Projektu oraz 

wyznaczona przez niego osoba. 

6. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne z  zaakceptowaniem Regulaminu. 

 
§ 2  

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Osoby wyrażające chęć udziału w wizycie studyjnej wypełniają Formularz Rejestracyjny, 

który będzie dostępny na stronie internetowej projektu po 15 lipca 2015 i składają 

osobiście w Biurze Projektu ( pokój 236) przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin bądź u 

Opiekuna Merytorycznego Projektu w Katedrze Epidemiologii przy ul. Chodźki 1,   20-

093 Lublin. 

2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie do Biura projektu lub Opiekuna 

Merytorycznego kompletnego Formularza Rejestracyjnego oraz prawidłowo 

uzupełnionego dziennika praktyk. 

3. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów na 

wyjazd lub wyczerpania miejsc. 

4. W przypadku, gdy Kandydat dostarczy niekompletny, niewłaściwie wypełniony lub 

złożony po terminie Formularz, nie będzie brany pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną. 



5. Złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z 

zakwalifikowaniem do  udziału w wizycie studyjnej. 

6. Kwalifikacja uczestników polega na weryfikacji kryteriów określonych w §2 punkt 9. 

7. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Kandydatów  podejmuje Komisja Rekrutacyjna 

po formalnym  zweryfikowaniu  złożonych dokumentów. Komisja Rekrutacyjna  

sporządza protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a także 

listę osób rezerwowych. Osoby z listy rezerwowej zostają zakwalifikowane na listę 

podstawową w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. 

8. Decyzja o zakwalifikowaniu bądź  też odrzuceniu Kandydata na wizytę będzie dostępna 

u Opiekuna Merytorycznego Projektu w Katedrze Epidemiologii przy ul. Chodźki 1, 20-

093 Lublin, w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji, dodatkowo zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej projektu pod adresem www.umlub.pl w zakładce Fundusze Europejskie, 

jak również informacja ta zostanie przekazana drogą telefoniczną lub mailową do uczestników, 

którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w wizycie studyjnej. Nadzór nad procesem rekrutacji 

uczestników projektu „Practical MEDskills – program kształcenia praktycznego studentów 

Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” sprawuje Opiekun Merytoryczny 

projektu. 

9. Określa się następujące kryteria oceny dla Uczestników projektu, którzy chcą wziąć udział w 

wizycie studyjnej: 

- ocena bardzo dobra z wszystkich testów z Modułów zajęć teoretycznych,  

-ocena studenta przez opiekuna/mentora  praktyk jako potencjalnego specjalisty w dziedzinie 

badań klinicznych na podstawie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzupełnionego 

dziennika praktyk 1-4 pkt, 

-opinia opiekuna merytorycznego podjęta na podstawie obserwacji studenta tj. jego aktywności i 

zaangażowania w trakcie zajęć teoretycznych, wykazanej znajomości języka angielskiego w 

dziedzinie badań klinicznych) 1-6 pkt, 

10. Proces rekrutacji rozpocznie się miesiąc przed planowanym wyjazdem na wizytę studyjną, a 

konkretne terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej projektu pod 

adresem www.umlub.pl w zakładce Fundusze Europejskie. 

11. Decyzje o udziale w wizycie studyjnej podejmowane na podstawie niniejszego 

Regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 
§ 3 

Uczestnicy wizyty studyjnej 

 

1. Uczestnikami wizyty studyjnej jest osiem osób, które biorą udział w projekcie: „Practical 

MEDskills – program kształcenia praktycznego studentów Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie”. 

2. W wizycie studyjnej uczestniczyć będzie przynajmniej  jedna osoba z każdej grupy szkoleniowej 

(6 grup) w ramach projektu „Practical MEDskills – program kształcenia praktycznego studentów 

Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. 

 
§ 4 

Obowiązki uczestników wizyty studyjnej 

 

1. Uczestnik wizyty studyjnej jest zobowiązany do: 

a) Godnego reprezentowania swoim zachowaniem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

b) Bezwzględnego stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wyjazdu i opiekunów 

merytorycznych ze strony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

c) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się środkami komunikacji 

zbiorowej; 

d) Punktualnego zgłaszania się na wyznaczone miejsca zbiórki; 

http://www.umlub.pl/
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e) Natychmiastowego zgłaszania kierownikowi wyjazdu zdarzenia zagrażającego 

bezpieczeństwu (zdrowiu, życiu) uczestników wizyty studyjnej; 

f) Od chwili przybycia do obiektu miejsca publicznego stanowiącego cel wyjazdu 

podporządkowania się obowiązującym tam regulaminom; 

g) Bezwzględnego przestrzegania uwag gospodarzy terenu gościnnego; 

h) Pełnego uczestnictwa w przygotowanym przez William Harvey Research Institute 

w Londynie programie merytorycznym wyjazdu; 

i) Podpisywania list obecności w trakcie spotkań odbywających się w ramach wizyty studyjnej 

oraz wypełnienia ankiet ewaluacyjnych. 

a) Ponoszenia odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane z winy Uczestnika wizyty 

studyjnej w czasie trwania wizyty studyjnej. 

b) Stosowania się do zakazu samowolnego oddalania od grupy uczestnikom wyjazdu oraz zakazu 

spożywania alkoholu i korzystania z innych używek, zarówno w czasie podróży jak i 

w miejscu docelowym. 

c) Wyrażenia zgody na publikowanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie artykułów 

prasowych, zdjęć, informacji o udziale uczestnika w wizycie studyjnej. 

d) Poinformowania na piśmie o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w wizycie studyjnej 

przynajmniej 14 dni przed planowanym terminem realizacji działania, w razie zaistnienia 

nieprzewidzianych okoliczności. 

 

§ 5 

Obowiązki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach realizacji wizyty studyjnej 

1. Do szczegółowych obowiązków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jako organizatora wizyty 

studyjnej należy m.in.: 

a) Zapewnienie wykwalifikowanych osób będących przedstawicielami William Harvey Research 

Institute w Londynie, którzy przedstawią uczestnikom wizyty studyjnej wiedzę w zakresie 

funkcjonowania wizytowanego instytutu, zaprezentują jego historię i schematy działania, 

specyfikę działalności oraz zapoznają uczestników z infrastrukturą, w szczególności 

z infrastrukturą badawczą związaną z realizacją badań klinicznych; 

b) Zapewnienie uczestnikom wizyty studyjnej transportu, noclegów oraz wyżywienia podczas 

pobytu. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………… 

 
 


