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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
dotyczącym udziału pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w kursach, konferencjach,
stażach lub szkoleniach z zakresu edukacji medycznej
§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursach, konferencjach, stażach lub
szkoleniach, zwanych dalej wydarzeniami edukacyjnymi, z zakresu edukacji w dziedzinie nauk medycznych
odbywających się w latach 2017-2021.
2. Udział w wydarzeniach edukacyjnych realizowany jest w ramach projektu „MediQ – symulacja w edukacji
medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” zwanego dalej projektem,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie
5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
3. Udział w wydarzeniach edukacyjnych jest częścią zakresu projektu ujętym w budżecie w następujących
pozycjach w ramach Zadania 2 – Dostosowanie kwalifikacji kadr Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie do wymogów dydaktyki prowadzonej na bazie symulacji medycznej.
a. Koszt udziału w szkoleniu z zakresu EuSim Simulation Instructor Course Medical Training and Simultion
METS Center Level 1,
b. Koszt udziału w szkoleniu z zakresu EuSim Simulation Instructor Course Medical Training and Simultion
METS Center Level 2,
c. Koszt udziału w szkoleniu Summer Course -Short Courses – Problem Based Learning,
d. Koszt udziału w szkoleniu Summer Course in Clinical Education, Edinburg,
e. Koszt udziału w szkoleniu School of Health Professions Education (SHE) Faculty of Health, Medicine
and Life Sciences Maastricht University, The Netherlands,
f. Koszt udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej AMEE 2017-2020
g. koszt udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej SESAM 2017-2020
h. koszt udziału w szkoleniu Training The Trainers, Bristol University, Bristol Medical Simulation Centre,
i. koszt udziału w szkoleniu Clinical Reaearch Monitoring, Summer School, Utrecht,
j. koszt udziału w szkoleniu How to Assess, Holandia,
k. koszt udziału w szkoleniu Leadership in Healtcare, Summer School, Utrecht,
l. koszt udziału w szkoleniu What to Teach, Holandia,
m. koszt udziału w szkoleniu How to Teach, Holandia,
n. koszt udziału w stażach i szkoleniach
o. koszt udziału w szkoleniu Instructional Methods in Health Professions Educations, University of
Michigan, e-learning,
p. koszt udziału w szkoleniu Teaching and Assessing Clinical Skills, University of Michigan, e-learning
q. koszt udziału w szkoleniu Debriefing Assessment for Simulation in Healthcare (DASH) Harvard –
webinar
4. Udział pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w wydarzeniach edukacyjnych będzie realizowany
cyklicznie w latach 2017-2021 zgodnie z harmonogramem udzielania wsparcia dostępnych na stronie
internetowej Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie.
5. Beneficjentem (Organizatorem) projektu jest Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Lublinie,
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin.

6. Biuro projektu mieści się w Lublinie przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, II piętro, pok. 239,
tel. (81) 448-52-95, czynne dla Uczestników Projektu w godz. 800 – 1500.
7. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w wydarzeniach edukacyjnych na
podstawie zasad określonych w regulaminie.
b) Komisja Rekrutacyjna – Koordynator merytoryczny projektu wraz z zespołem osób powołanych przez
Koordynatora merytorycznego projektu, weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników
złożony m.in. z przedstawiciela Centrum Symulacji Medycznej oraz Działu ds. Funduszy Europejskich.
c) Projekt – projekt „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie” realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00.
d) Strona internetowa projektu – serwis internetowy zawierający szczegółowe informacje dotyczące projektu,
dostępny pod adresem http://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-wuniwersytecie-medycznym-w-lublinie/mediq-symulacja-w-edukacji-medycznej
e) Uczestnik/czka – osoba spełniająca kryteria formalne uprawniające do wzięcia udziału w wydarzeniach
edukacyjnych, która podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.
§2
Zakres wsparcia
1. W ramach oferowanego wsparcia Uczestnik/czka weźmie udział w jednym z wymienionych w §1 wydarzeń
edukacyjnych, których tematyką jest edukacja medyczna.
2. Terminy odbywania się poszczególnych wydarzeń edukacyjnych w danym roku będą publikowane w
harmonogramie wsparcia, dostępnego na stronie internetowej projektu.
3. Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w wydarzeniach edukacyjnych będzie publikowane w odpowiednim
terminie umożliwiającym przeprowadzenie procesu rekrutacji i rejestracji uczestników.
4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zapewnia uczestnikom pokrycie kosztów opłata związanych z uczestnictwem w
wydarzeniach edukacyjnych oraz ewentualnych kosztów podróży, noclegów oraz kompleksowego ubezpieczenia
w trakcie podróży i pobytu.
5. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowych poszczególnych wydarzeń edukacyjnych.
6. Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie formularza zgłoszenia udziału zgodnie z
warunkami i terminami określonymi w opublikowanym ogłoszeniu, dostępnym każdorazowo na stronie
internetowej projektu.
7. Uczestnik/czka musi spełniać następujące warunki formalne: być pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie.
8. Proces rejestracji uczestników będzie odbywał się za pośrednictwem biura projektu lub bezpośrednio przez
uczestników za pomocą stron internetowych poszczególnych wydarzeń edukacyjnych.
§3
Kryteria rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
1. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów merytorycznych oraz punktacji:
a. doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu symulacji medycznej (co najmniej 6 miesięcy): 0-5 punktów
(dotyczy wydarzeń wymienionych w §1 ust.3 lit. a, b, f, g, h, k.)
b. odbyte formalne szkolenie z zakresu symulacji medycznej potwierdzone certyfikatem (preferowane
uznane jednostki uniwersyteckie): 0-5 punktów,
c. dorobek naukowy w zakresie symulacji medycznej i edukacji medycznej w czasopismach naukowych o
zasięgu międzynarodowym z IF i punktami MNiSW (ze szczególnym uwzględnieniem dorobku za ostatni
rok): 0-5 punktów,
d. dodatkowe osiągnięcia dydaktyczne w symulacji medycznej: 0-5 punktów.
2. Decyzję w sprawie ostatecznej listy uczestników konferencji podejmuje Koordynator Merytoryczny Projektu po
zasięgnięciu opinii członków Komisji Rekrutacyjnej.
3. Ocenę kandydatur pod kątem kryteriów merytorycznych dokonana zostanie przez pracowników Centrum
Symulacji Medycznej.

4. Po zakończeniu rekrutacji zostanie sporządzony protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zawierający listę
podstawową oraz listę rezerwową uczestników chętnych do udziału w wydarzeniu edukacyjnym. Lista
podstawowa obejmować będzie osoby, których wnioski uzyskają najwyższą ocenę.
5. Osoba zakwalifikowana do wzięcia udziału w wydarzeniu edukacyjnym zobowiązuje się do potwierdzenia
uczestnictwa lub rezygnacji w terminie do 24 godzin od otrzymania decyzji pisemnie lub telefonicznie. Decyzja
zostanie przekazana kandydatom niezwłocznie drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemną na adres podany w
formularzu zgłoszenia udziału. Brak potwierdzenie będzie skutkował skreśleniem z listy uczestników.
6. W przypadku braku odpowiedniej liczby Kandydatów nabór zostanie niezwłocznie ponowiony w trybie ustalonym
przez Koordynatora merytorycznego projektu.
7. Osoba zakwalifikowana udziału w wydarzeniu edukacyjnym zobowiązana będzie do wypełnienia i podpisania
przed otrzymaniem wsparcia Oświadczenia uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 wraz z
Deklaracją uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Odmowa
podpisania oświadczenia i deklaracji jest równoznaczna z rezygnacją udziału w konferencji.
8. Nie ma możliwości rezygnacji z udziału w wydarzeniu edukacyjnym, z wyjątkiem sytuacji losowych. Miejsce osoby,
która zrezygnowała z udziału zajmuje osoba z listy rezerwowej, na podstawie wyniku rekrutacji.
9. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu edukacyjnym bez uzasadnionej przyczyny może być przesłanką do żądania od
uczestnika zwrotu poniesionych kosztów organizacji.
10. UML zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wysłania uczestników na wydarzenie edukacyjne. W takim przypadku
osoby, które znalazły się na liście podstawowej będą miały pierwszeństwo w udziale w kolejnej edycji danego
wydarzenia edukacyjnego.
§4
Prawa i obowiązki Uczestników
1. Uczestnik/czka ma prawo do:
a) czynnego udziału w wydarzeniu edukacyjnym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2. Uczestnik/czka jest zobowiązany do:
a) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
b) przestrzegania postanowień Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
c) udziału w wydarzeniu edukacyjnym w wyznaczonych terminach, godzinach i miejsc,
d) punktualności i rzetelnego przygotowywania się do ewentualnych wystąpień w ramach wydarzeń
edukacyjnych,
e) wypełniania kwestionariuszy oraz ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej
realizacji Projektu,
f) informowania o zmianach danych osobowych.
§6
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.

5.

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora Projektu.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oparciu o wytyczne dla
instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz o przepisy ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., Poz. 572, z późn. zm.)
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i obowiązuje przez okres trwania Projektu.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikłe na tle
niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Organizator zajęć zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji
Projektu lub dokumentów programowych oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Aktualna wersja Regulaminu
dostępna będzie na stronie Projektu.

