Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego Nr ……/2019 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Umowa nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00
Tytuł projektu: MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020,
Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie”
Kursy dla studentów/studentek kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego prowadzonego na
I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym i kierunku lekarskiego prowadzonego na II
Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym oraz kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa oraz organizacji zajęć prowadzonych
dla studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - w języku polskim
(nieodpłatnych, stacjonarnych), na kierunkach:
a. Pielęgniarstwo (Wydział Nauk o Zdrowiu);
b. Położnictwo (Wydział Nauk o Zdrowiu);
c. Lekarski (I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, II Wydział Lekarski
z Oddziałem Anglojęzycznym);
d. Lekarsko-dentystyczny (I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym).
2. Beneficjentem (Organizatorem) projektu jest Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Lublinie,
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin.
3. Biuro projektu mieści się w Lublinie przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, przyziemie, pok. 034,
tel. (81) 448-52-99, czynne dla Uczestników Projektu w godz. 8.00 – 15.00.
4. Kursy odbywać się będą 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 – Zadanie
3: Wdrożenie programu rozwojowego „Poprawa jakości kształcenia na Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie” w latach akademickich 2016/2017- 2020/2021
5. Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00.
6. Kursy dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
i kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego I i II Wydziału Lekarskiego skierowane są
do
946 osób spełniających wymagania określone w § 4 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne i w całości finansowane ze środków Projektu. Uczestnictwo
w kursie nie wchodzi do limitu punktów ECTS określonego w art. 76 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018r., poz. 1668)
8. 1.Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia z siedzibą przy ul. Miodowej 15,
99-952 Warszawa,
b) Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie
zasad określonych w regulaminie,
c) Komisja Rekrutacyjna – zespół osób powołanych przez Koordynatora projektu,
weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników projektu

d) Kurs – Kursy dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierunku
lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego I i II Wydziału Lekarskiego,
e) 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.
f) Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Lulinie – regulamin studiów wprowadzony
Uchwałą nr CXLXXXIX/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 23 kwietnia
2014 r.
g) Strona internetowa projektu – serwis internetowy zawierający szczegółowe informacje
dotyczące
projektu,
dostępny
pod
adresem
www.mediq.edu.pl
oraz
http://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersyteciemedycznym-w-lublinie/mediq-symulacja-w-edukacji-medycznej/
h) Uczestnik Kursu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie na podstawie zasad
określonych w regulaminie, która podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.

§2
Zakres wsparcia
1. W ramach Zadania 3 Wdrożenie programu rozwojowego „Poprawa jakości kształcenia na
Uniwersytecie Medycznym w Lublinie” realizowane będą zajęcia metodą technik symulacyjnych
z wykorzystaniem symulatorów wysokiej i niskiej wierności oraz debriefingu o tematyce:
Liczba miejsc dla kierunku
Blok

Nazwa

I

Kurs umiejętności praktycznych w
chirurgii oparty o symulację medyczną
Kurs umiejętności praktycznych w
internie oparty o symulację medyczną
Kurs umiejętności praktycznych w
anestezjologii i medycynie ratunkowej
oparty o symulację medyczną
Kurs umiejętności praktycznych w
ginekologii i położnictwie oparty o
symulację medyczną
Opieka ambulatoryjna nad pacjentem
Nauczanie studentów komunikacji
klinicznej z wyk. pacjentów
standaryzowanych
Kurs umiejętności praktycznych w
pediatrii oparty o symulację medyczną
Kurs umiejętności praktycznych w
pielęgniarstwie w oparciu o symulację
medyczną
Kurs umiejętności praktycznych w
położnictwie oparty o symulację
medyczną
Kurs umiejętności praktycznych dla
stomatologii oparty o symulację
medyczną
Kurs interprofesjonalny; certyfikat
American Heart Association - BLS, ACLS,
PALS

II
III

IV

V
VI

VII
VIII

IX

X

XI

lekarski

lekarskodentystyczny

pielęgniarstwo

położnictwo

80

-

16

4

80

-

16

4

80

-

16

4

80

-

12

8

80

-

16

4

60

-

20

20

80

-

16

4

-

-

100

-

-

-

-

100

-

100

-

-

32

16

8

8

§3
Organizacja wsparcia
1. W ramach oferowanego wsparcia Uczestnik zajęć odbywa 15 godzin dydaktycznych zajęć (bloki I-X)
lub
42 godziny dydaktyczne zajęć (blok XI) z poszczególnych zakresów tematycznych, w trakcie których
będą wykorzystywane metody symulacji medycznej.
2. Zajęcia będą prowadzone w grupach maksymalnie 5-osobowych lub 8-osobowych (blok XI) .
3. Kursy będą prowadzone zgodnie z harmonogramami, przekazanymi drogą elektroniczną lub
papierową oraz zamieszczonymi na stronie Projektu.
4. Warunkiem zaliczenia udziału w zajęciach jest obecność na zajęciach. Podstawą ustalenia obecności
Uczestnika jest lista obecności sprawdzana na każdych zajęciach i każdorazowo potwierdzana
podpisem uczestnika.
5. Uczestnik zobowiązany jest do co najmniej 80% obecności na zajęciach. Każda nieobecność
Uczestnika na zajęciach musi zostać przez niego usprawiedliwiona w formie pisemnej (np. na
podstawie kserokopii zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności lub innych dowodów
przewidzianych
przepisami
o usprawiedliwianiu nieobecności pracowników zgodnie z §38 Regulaminu Studiów Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie). Niespełnienie tego kryterium jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika
z dalszego udziału w zajęciach i stanowi podstawę do skreślenia z listy Uczestników o ile Uczestnik nie
odpracuje zajęć w ramach innej grupy.
6. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu zajęć, na podstawie
którego ma możliwość wpisania zajęć do suplementu do dyplomu ukończenia studiów (na wniosek
studenta).
7. Organizator ma prawo wykreślenia Uczestnika z listy w przypadku gdy ww. narusza inne
postanowienia Regulaminu lub zasady współżycia społecznego zawiadamiając o tym pisemnie na
podany przez niego adres zamieszkania, przy czym w przypadku zwrotu korespondencji skierowanej
na podany przez Uczestnika adres zamieszkania traktuje się jakby zawiadomienie zostało skutecznie
doręczone.
8. Zajęcia odbywać się będą w oparciu o infrastrukturę i bazę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie.
9. Uczestnik jest zobowiązany każdorazowo w przypadku zmiany do aktualizowania swoich danych
osobowych w tym: adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail.
10. Informacje o Kursach oraz formularze dostępne są na stronie internetowej Projektu:
http://umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznymw-lublinie/mediq-symulacja-w-edukacji-medycznej/, na stronie platformy e-edukacyjnej MedIQ
http://www.mediq.edu.pl/ oraz w Biurze Projektu.
§4
Kryteria rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
1. Ze wsparcia może skorzystać łącznie 946 osób posiadających status studenta/studentki studiów I i II
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - w języku polskim (nieodpłatnych, stacjonarnych) na
kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym prowadzonym na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem
Stomatologicznym i kierunku lekarskim prowadzonym na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem
Anglojęzycznym oraz na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu
- Uniwersytetu Medycznego w Lublinie , w tym:
a. Liczba studentów/ek na kierunku położnictwo objętych wsparciem w programie: 156
(w tym 156 kobiet)
b. Liczba studentów/ek na kierunku lekarsko-dentystycznym objętych wsparciem w ramach
programu: 116 w tym 85 kobiet)
c. Liczba studentów/ek na kierunku pielęgniarstwo objętych wsparciem w ramach programu:
220 (w tym 207 kobiet)

d. Liczba studentów/ek kierunku lekarskiego objętych wsparciem w programie 472 (w tym
297 kobiet).

2. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest:
a. terminowe złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w Biurze
Projektu tj. formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), oświadczenia uczestnika projektu
(załącznik nr 2)
b. spełnienie wymogów formalnych uczestnictwa w projekcie tj. spełnianie warunku zawartego w
§4
pkt 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
c. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień,
3. Uczestnik może wziąć udział w jednym, wybranym przez siebie kursie, przy czym w pierwszej
kolejności weźmie udział w Kursie oznaczonym w formularzu zgłoszeniowym jako „Główny”, a w
przypadku wyczerpania miejsc, w wybranym kursie „Rezerwowym”.
4. Kwalifikacja Kandydatów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną.
5. Komisja Rekrutacyjna zbierze się w celu zakwalifikowania i ustalenia listy podstawowej i rezerwowej
Uczestników, w zależności od harmonogramu realizacji poszczególnych kursów.
6. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Kandydatów biorąc pod uwagę:
a. kryteria formalne:
i.
Kompletność terminowo złożonych dokumentów zgłoszeniowych,
ii.
Spełnianie wymogów formalnych uczestnictwa w projekcie zgodnie z Regulaminem
rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie.
b. oraz kryterium merytoryczne:
i.
średnia ocen z ostatniego ukończonego roku akademickiego.
7. Kwalifikacja kandydatów nastąpi według wysokości średniej ocen do wyczerpania miejsc. W
przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów takiej samej średniej ocen decyduje
kolejność zgłoszeń.
8. Rekrutacja ma charakter ciągły tj. będzie prowadzona do momentu zakwalifikowania osób zgodnie
z przewidzianym limitem miejsc.
9. W przypadku, gdy liczba Kandydatów, spełniających kryteria formalne, przewyższy limit miejsc,
zostanie utworzona lista rezerwowa.
10. Kandydat z listy rezerwowej będzie kwalifikowany do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji
osoby z listy podstawowej (przed rozpoczęciem zajęć lub w ich początkowej fazie).
11. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych od Kandydata nie stanowi zobowiązania Organizatora do
udzielenia wsparcia w ramach projektu.
12. Terminy przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych będą publikowane na stronie Projektu:
www.mediq.edu.pl.
13. Procedura rekrutacji Kandydatów obejmować będzie:
a. dostarczenie przez Kandydata dokumentów aplikacyjnych,
b. weryfikację przez Komisję Rekrutacyjną złożonych aplikacji pod względem formalnym
i merytorycznym,
c. ostateczną kwalifikację do uczestnictwa w zajęciach Kandydatów w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne.
14. Kandydaci biorący udział w rekrutacji zostaną niezwłocznie poinformowani o wynikach posiedzenia
Komisji Rekrutacyjnej osobiście, telefonicznie, mailem lub listownie.
15. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Kursach są zobowiązani do poinformowania Organizatora w
ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania informacji o wynikach rekrutacji czy podtrzymują
chęć uczestnictwa w projekcie.
16. Każdy z Kandydatów zakwalifikowany do uczestnictwa potwierdzi spełnienie kryteriów
kwalifikowalności poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
17. W przypadku nieobecności na zajęciach odpracowanie zajęć w ramach innej grupy jest możliwe pod
warunkiem wyrażenia zgody przez osobę prowadzącą zajęcia i uzgodnieniu z nią terminu odrabiania
zajęć.

§5
Zasady monitoringu Uczestników
1. Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez
podpisanie listy obecności.
2. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych dla potrzeb monitoringu realizacji
wskaźników projektu i sprawozdawczości, prowadzonych zarówno przez Organizatora, Instytucję
Pośredniczącą, jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie.
3. Uczestnik zobowiązany jest do podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych
osobowych, niezbędnych Organizatorowi do uzupełnienia kwestionariusza w systemie SL2014 oraz
do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących powyższego, nie później niż
w terminie 7 dni od ich zaistnienia.
4. Uczestnik zobowiązany jest do rzetelnego, sumiennego i niezwłocznego uzupełniania wszelkich
dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet
dotyczących oceny sukcesu Projektu i jego rezultatów.

§6
Prawa i obowiązki Uczestników
1. Uczestnik zajęć ma prawo do:
a. udziału w zajęciach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b. oceny zajęć i osób prowadzących zajęcia,
c. konsultacji za pomocą poczty elektronicznej z osobą prowadzącą zajęcia za jej zgodą.
2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do:
a. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
b. przestrzegania postanowień Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
c. udziału w zajęciach w wyznaczonych terminach, godzinach i miejscu oraz grupie,
d. punktualności i rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami osób
prowadzących,
e. usprawiedliwiania nieobecności w terminie 7 dni od ustania jej przyczyny,
f. wypełniania kwestionariuszy oraz ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów niezbędnych do
prawidłowej realizacji Projektu,
g. informowania o zmianach danych osobowych.

§6
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1. niniejszego paragrafu mogą wynikać z ważnych
przyczyn osobistych lub z przyczyn zdrowotnych/działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane
Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z zajęć na jego miejsce jest przyjmowana pierwsza osoba z listy
rezerwowej. W przypadku odmowy wzięcia udziału w Kursie przez tę osobę do udziału jest
kwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej z uwzględnień wskaźników założonych w projekcie.
§8
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora Projektu.
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 oraz o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018r.,

3.
4.
5.
6.

7.
8.

poz. 1668) oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 30.08.2018r., poz. 1669).
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i obowiązuje przez okres trwania Projektu.
Organizator Projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizowaniu zajęć i stałego nadzoru
metodycznego i organizacyjnego nad realizacją Projektu.
Organizator zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji 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 Organizatora.
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.
Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia udziału student
Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu RODO
Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Lublin, dnia 16.01.2019r.

