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OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE 

NA WARSZTATY SYMULACYJNE  

25-04-2022 R. 

Warsztaty symulacyjne dla 20 pracowników stanowiących kadrę dydaktyczną, tj. nauczycieli 

akademickich w rozumieniu art. 114 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz innych osób 

prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo na Wydziale Nauk  

o Zdrowiu Powiślańskiej Szkoły Wyższej, realizowane w ramach projektu pt. „Powiślańskie 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. 

 
Ogłoszenie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie obowiązującego REGULAMINU 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji 

Medycznych” z dnia 01 stycznia 2018 r. 

 

Celem warsztatów jest: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów symulacyjnych dotyczących 

prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą symulacji z różnych specjalności medycznych, których nie 

obejmuje program kształcenia, tj.: odbieranie porodu w warunkach pozaszpitalnych, praca z anestezjologiem 

podczas wprowadzenia do znieczulenia i wybudzenia pacjenta, asysta podczas zabiegów chirurgicznych itp.. 

 

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej projektu, tj. https://psw.kwidzyn.edu.pl/csm-aktualnosci.html. 

 

Uczestnikiem/czka szkolenia może być osoba spełniająca poniższe kryteria:  

1) Jest zatrudniona/-y w Powiślańskiej Szkole Wyższej na Wydziale Nauk o Zdrowiu, 

2) Deklaruje uczestnictwo w warsztatach symulacyjnych poprzez złożenie kompletu dokumentów.  

 

Miejsce i czas szkolenia:  

Powiślańska Szkoła Wyższa, Kwidzyn, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, w pomieszczeniach 

Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. 
 

Nabór odbędzie się w Biurze Projektu: Kwidzyn, ul. 1 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, pok. 26, w dniach od 

26.04.2022 do 10.05.2022 roku.  

 

We wskazanym terminie w Biurze Projektu należy złożyć komplet dokumentacji określonej w Regulaminie, 

tj.: 

1. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/ stażu;  

2. Oświadczenie uczestnika projektu; 

3. Formularz zgłoszeniowy;  

4. Deklarację uczestnictwa w projekcie. 

 

Wzory ww. dokumentów są dostępne w Regulaminie uczestnictwa, który został dołączony do niniejszego 

ogłoszenia.  

 

O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń i poprawność formalna złożonych dokumentów. Lista 

rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, obwieszczona zostanie w Biurze 

projektu. 
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