
 

 Nowy Targ dnia 1.02.2019r. 

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

DLA  STUDENTÓW I I II ROKU KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ogłasza nabór Uczestników do projektu pn. 
„Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz 

utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, 

Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, 
Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0068/17 

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0068/17-00 

 
Nabór jest skierowane do studentów kierunku pielęgniarstwo I i II roku w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Nowym Targu 
 

W projekcie uczestniczyć mogą osoby spełniająca wszystkie z poniższych kryteriów: 
- posiadające status studenta kierunku pielęgniarstwo I i II roku  w PPWSZ w Nowym Targu 

 

Termin i miejsce udzielania wsparcia w projekcie: zgodnie z harmonogramem znajdującym się na 
str www projektu w zakładce pn. Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - Studenci 
 
Ramowy program form wsparcia przewidzianych projektem znajduje się w załączniku nr 1 do  

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

  
Wymagane dokumenty: 

• deklaracja uczestnictwa  w projekcie/formularz zgłoszeniowy do projektu/kwestionariusz osobowy  
(załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie); 

• oświadczenie uczestnika projektu   (załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie); 
 

Uzupełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do dnia 13.02.2019r. w następującej formie: 

- mailowo  na adres  agnieszka.kolpak@ppwsz.edu.pl (scan podpisanych dokumentów) 
- osobiście w Biurze Projektu 

- pocztą lub kurierem 
 

W przypadku scanu dokumentów, po zakwalifikowniu do udziału należy złożyć oryginały dokumentów. 

Studenci zakwalifikowani do  projektu tj. wpisani na listę uczestników projektu winni 
podpisać umowę uczestnictwa do dnia 18.02.2019r 

 
Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  

O udziale w szkoleniu decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność dokumentacji, terminowość 

złożenia wymaganych dokumentów) i merytorycznych.  
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O udziale w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność dokumentacji, terminowość 

złożenia wymaganych dokumentów) i merytorycznych. 
 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za 
spełnienie kryteriów merytorycznych.  

 

Lista rankingowa ustalona będzie na podstawie: 
 dla studentów I roku: sumy punktów lub średniej arytmetycznej ocen uzyskanych podczas 

postępowania kwalifikacyjnego  

 dla studentów II roku: średniej arytmetycznej ocen za I rok studiów 

 
W przypadku takiej samej ilości pkt/średniej z ocen decyduje kolejność zgłoszenia do 

projektu.  
  

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projektu oraz 

załącznikami do Regulaminu.  
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu PPWSZ w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-
400 Nowy Targ pokój nr 403  Budynek Gorce  (obiekt przystosowany do osób z niepełnosprawnościami: 

winda, podjazd, miejsca parkingowe, łazienki) 

 
Dane kontaktowe: 

Kierownik Projektu: Justyna Adamczuk - mail: justyna.adamczuk@ppwsz.edu.pl 
Biuro projektu PPWSZ w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ pokój nr 403   Budynek 

Gorce   
 

Prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane 

dane kontaktowe do wyznaczonej "oś pierwszego kontaktu”. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje 
PPWSZ w Nowym Targu jako Lidera projektu do jej spełnienia w możliwie największym stopniu. Dane 

kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu”:  
Dział Nauczania i Spraw Studenckich tel. 18 261 07 12. mail:dn@ppwsz.edu.pl  

 

Załączniki:  
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie /Formularz zgłoszeniowy do projektu/kwestionariusz 

osobowy   
2. Oświadczenie Uczestnika Projektu  

3. Wzór umowy uczestnictwa 

 
Zatwierdzam 

Justyna Adamczuk  
Kierownik Projektu 
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