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ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1  

 

Objaśnienie pojęć 

 

1. Projekt – projekt pn. „Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w 

Akademii Polonijnej w Częstochowie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich  

2. Student – osoba kształcąca się na studiach wyższych na kierunku pielęgniarstwo w formie stacjonarnej 

po immatrykulacji i złożeniu ślubowania zgodnie z Regulaminem Studiów Akademii Polonijnej w 

Częstochowie, która rozpoczęła kształcenie w roku akademickim 2017/2018 lub później.  

3. Uczelnia – Akademia Polonijna w Częstochowie.  

4. Program - oznacza to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V Wsparcie dla 

obszaru zdrowia Działanie nr 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich  

5. Instytucja Zarządzająca oznacza to Ministra Zdrowia.  

 

 

 

§ 2 

 

 Informacje ogólne  

 

1. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś 

priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. 

 

2. Projekt zakłada: realizację programu rozwojowego dla uczelni , realizację systemu kształcenia 

podyplomowego w ramach programu rozwoju dla absolwenta dostosowując kompetencje i umiejętności 

pielęgniarek w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych. 
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3. W ramach Projektu studenci studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo ( system stacjonarny) od 

II roku kształcenia otrzymają stypendia motywacyjne w wysokości 800 zł. ( za wyniki w nauce na 

poprzednim roku studiów). 

4. Każdy student objęty systemem stypendialnym uczestniczy w programie rozwoju absolwenta, który 

trwa 24 miesiące. W programie rozwoju absolwenta stypendium wynosi 1000zł za m-c. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

REALIZACJIA  PROJEKTU 

 

§ 1 

 

 Rozszerzenie zajęć dodatkowych 

 

1. Do programu studiów licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo zostaje wprowadzonych 

pięć dodatkowych zajęć z zakresu podniesienia kompetencji pielęgniarskich: 

- Leczenie ran (8 h) 

- Pielęgnowanie pacjenta z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc (8 h) 

- Pielęgnowanie pacjenta z cukrzycą (8 h) 

-  Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (6 h) 

- Leczenie bólu przewlekłego (6 h) 

 

2. Do programu studiów licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo zostają wprowadzone trzy 

dodatkowe zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji tzw. miękkich: 

- Komunikacja interpersonalna (10 h) 

- Komunikacja z pacjentem (10 h) 

- Asertywność w relacjach z pacjentami i współpracownikami (10 h) 

 

3. Do programu studiów licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo zostają wprowadzone trzy 

praktyki ponadprogramowe organizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

im. N M P w Częstochowie na oddziałach: 

-  Ortopedii ( 40 h) 

- Kardiologii ( 40 h) 

- Chorób Płuc (40h) 

 

§ 2 

 

Ponadprogramowe praktyki 

 

1. Do programu studiów licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo zostają wprowadzone  

dwie 2 jednodniowe wizyty studyjne organizowane w SPZOZ  Repty – Górnośląskim  

Centurm Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach: 

 



 

 

 
5 

 

- Oddział rehabilitacji 

- Oddział kardiologii 

§ 3 

 

1. Każdy student biorący udział w projekcie jest zobowiązany do uczestnictwa w w/w 

dodatkowych zajęciach, praktykach i wizytach studyjnych. 

 

2. Każdy student biorący udział w projekcie może się ubiegać o przyznanie stypendium 

motywacyjnego ( za wyniki w nauce na poprzednim roku studiów). 

  

3. Każdy student, który uzyskał stypendium motywacyjne po ukończeniu 3 letnich studiów 

licencjackich zobowiązany jest do przystąpienia do programu rozwoju absolwenta,  w ramach 

którego każdy absolwent będzie uczestniczył w kształceniu podyplomowym: 

 

- Kursie kwalifikacyjnym  ( ok 240 godz.) - pierwszy rok kształcenia 

- Kursie specjalistycznym  (ok 320 godz.) – drugi rok kształcenia 

- Szkoleniu z tzw. miękkich kompetencji 

 

4.  W czasie kształcenia podyplomowego uczestnik Programu Rozwoju Absolwenta może 

otrzymać    stypendium szkoleniowe ( wartość stypendium może wynieść max. 1000 zł) 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Zasady kwalifikacji i uzyskania stypendium 

 

§ 1 

Grupa docelowa 

1. Projekt skierowany jest do 110 studentów studiów stacjonarnych kierunku pielęgniarstwa  

w Akademii Polonijnej w Częstochowie.  

2. Wsparciem objętym zostanie 100 kobiet i 10 mężczyzn. 

§2 

Uprawnienia i obowiązki uczestników 

Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do: 

a) przestrzegania zasad i warunków określonych w niniejszym regulaminie; 

b) uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin we wszystkich formach wsparcia, na które został/a 

zakwalifikowany/a;  

c) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na liście obecności; 

d) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce 

wykorzystywane podczas realizacji projektu; 
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e) podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych niezbędnych do 

zamieszczenia w systemie SL2014; 

f) informowania kierownika projektu o wszelkich zmianach danych osobowych, nie później niż w 

terminie 5 dni od ich zaistnienia; 

g) przedkładania wszelkich dokumentów wymaganych w trakcie i po zakończeniu realizacji 

projektu; 

 

§3 

Zasady potwierdzania osiągnięć 

1. Osiągnięcia uczestników projektu będą monitorowane w czasie trwania i po 

zakończeniu projektu poprzez ankiety ewaluacyjne 

 

§ 4 

 

Zasady kwalifikacji do projektu 

 

1. Do uczestnictwa w Projekcie mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych  

z kierunku pielęgniarstwa w AP w Częstochowie, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku 

akademickim 2017/2018, 2018/2019 w Projekcie „Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na 

kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie” POWR.05.05.00-00-0006/18, 

złożyli dokumenty rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. 

 

2. Każdy student przystępujący do udziału w projekcie zobowiązany jest do złożenia: 

- Kwestionariusza osobowego 

- Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

- Oświadczenia uczestnictwa w projekcie  

Brak kompletu dokumentów wyklucza kandydata z procedury rekrutacyjnej. 

 

3. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Komisja Rekrutacyjna ds. Projektu biorąc pod uwagę 

wyżej wymienione kryteria.  

 

4. Każdy student przystępujący do udziału w projekcie zobowiązany jest do podpisania Umowy 

Uczestnictwa w projekcie. 

 

5. Student przystępujący do udziału w projekcie, korzystający ze stypendium motywacyjnego 

zobowiązany jest do przystąpienia do Programu Rozwoju Absolwenta. 

6. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc, lista rankingowa, zostanie 

podzielona na listę podstawową i rezerwową.  

 

§ 5  

 

Zasady uzyskania stypendium motywacyjnego 
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1. Student jest uczestnikiem projektu POWR.05.05.00-00-0006/18 „Wzbogacenie jakości kształcenia 

wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie” 

2. Stypendium przyznawane jest dla 75% studentów na danym roku studiów, którzy uzyskali najwyższe 

wyniki w nauce w roku poprzednim:  

a) wyniki w nauce stanowi średnia ze wszystkich uzyskanych ocen, za poprzedni rok studiów , obliczana 

zgodnie z Regulaminem studiów, automatycznie w systemie APR. 

b) średnia ocen liczona jest do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Stypendium dofinansowane z programu PO WER - Program Edukacja Wiedza Rozwój jest 

przyznawane niezależnie od innych stypendiów.  

4. Stypendium przyznaje Komisja, powołana przez Rektora, w składzie: nauczycieli akademickich 

kierunku pielęgniarstwo, pracownik Dziekanatu, student delegowany przez uczelniany organ Samorządu 

Studenckiego.  

5. Podstawą przyznania stypendium jest miejsce studenta na liście rankingowej danego roku studiów, 

sporządzonej według średniej ocen, o której mowa w ust. 1, przez pracownika Dziekanatu. Student składa 

wniosek stypendialny w którym deklaruje udział w projekcie oraz przystąpienie do programu rozwoju 

absolwenta. Lista rankingowa ze średnią ocen jest zamieszczana do wglądu w Dziekanacie Uczelni przez 

okres 2 tygodni. W tym czasie studenci mogą zapoznać się ze swoją średnią i ją zweryfikować.  

6. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki przez okres dziesięciu miesięcy: od października do 

lipca włącznie. Student może otrzymywać stypendium przez maksymalnie cztery semestry.  

7. Stypendium może otrzymać student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów oraz spełnia 

kryterium, o którym mowa w ust. 1.  

8. Stypendium może otrzymać nie więcej niż 75% studentów na danym roku studiów. W przypadku, jeżeli 

grupa osób uzyskała taką samą średnią ocen, powodującą przekroczenie 75% studentów, przyjmuje się dla 

tej grupy osób dodatkowe kryteria (za każde kryterium/osiągnięcie przyznaje się 1 punkt):  

a) funkcja pełniona i aktywny udział w organach Samorządu Studenckiego – ponad 50% obecności na 

listach obecności podczas posiedzeń Samorządu Studenckiego;  

b) praca w formie wolontariatu, potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez opiekuna wolontariatu - za 

każdą indywidualną, jednorazową inicjatywę;  

c) pełnienie funkcji w organach studenckiego koła naukowego na kierunku pielęgniarstwo wraz z opinią 

nauczyciela - opiekuna koła naukowego;  

d) publikacja w czasopiśmie recenzowanym jako pierwszy autor, udokumentowana kserokopią artykułu (z 

zakresu pielęgniarstwa lub nauk mających zastosowanie w ochronie zdrowia), kserokopią strony tytułowej 

oraz strony redakcyjnej publikacji, w której artykuł został zamieszczony bądź wydrukiem z odpowiedniej 

strony www;  

e) czynny udział w konferencji naukowej (jako pierwszy autor zgłoszonego referatu), potwierdzone przez 

organizatora z podaniem charakteru uczestnictwa i tytułu zgłoszonego referatu z zakresu pielęgniarstwa 

lub nauk mających zastosowanie w ochronie zdrowia;  

f) działalność naukowa potwierdzona przez jednostkę prowadzącą badania bądź podmiot przyznający 

wyróżnienie, nagrodę.  

g) otrzymane (w trakcie studiowania) imienne, indywidualne listy gratulacyjne, nagrody, pochwały od 

Instytucji zewnętrznych za wyróżniającą się postawę, inne osiągnięcia naukowe, społeczne itp.;  
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h) otrzymane medale , wyróżnienia.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Komisja wzywa pisemnie studentów o przedłożenie  

w terminie 7 dni dokumentów i zaświadczeń potwierdzających dodatkowe osiągnięcia wymienione w tym 

ustępie.  

10. Z prac Komisji każdorazowo sporządza się protokół, który zawiera listę studentów, którym przyznano 

stypendium oraz listę studentów rezerwowych w liczbie 10% liczby studentów na danym roku studiów .  

11. W ramach otrzymanego stypendium student zobowiązany jest do:  

-  udziału w dodatkowych zajęciach wykraczających poza standardowy program kształcenia w ramach 

Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem;  

- udziału w ponadprogramowych płatnych praktykach zawodowych w ramach Projektu zgodnie z 

ustalonym harmonogramem 

 

§ 6 

 

 Procedura wypłaty środków 

 

1. Wysokość stypendium wynosi 800 zł  i wypłacane jest w cyklach miesięcznych, w terminie do 25-go 

dnia każdego miesiąca. 

2. Listę wypłat stypendium sporządza Kwestura na podstawie przedłożonych protokołów, o których mowa 

w § 2 ust. 9.  

3. Wypłata stypendium następuje przelewem bankowym na indywidualne konto studenta w terminie 

określonym w ust. 1. Uczelnia zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat stypendium, o ile nie 

posiada środków finansowych na koncie bankowym Projektu. W takim przypadku wypłata stypendium 

zostanie niezwłocznie zrealizowana w momencie otrzymania środków finansowych od Instytucji 

Zarządzającej właściwej dla realizacji projektu.  

4. Student powinien najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium 

złożyć pisemne oświadczenie o numerze rachunku bankowego. Uczelnia nie odpowiada za następstwa 

błędnego zaksięgowania wypłaty stypendium  powstałego w wyniku podania błędnego numeru rachunku. 

5. Stypendia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

6. Stypendium nie przysługuje z chwilą skreślenia z listy studentów, zawieszenia w prawach studenta na 

podstawie odrębnych przepisów, uzyskania zgody na urlop długoterminowy od zajęć lub z chwilą 

ukończenia studiów przed terminem określonym w planie studiów 

7. Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został 

skreślony z listy studentów, zawieszony w prawach studenta, uzyskał zgodę na urlop od zajęć lub 

ukończył studia 

8. W przypadkach, określonych w ust. 13, Komisja przyznaje stypendium pierwszej osobie z listy 

rezerwowej, o której mowa w ust. 9. Stypendium przysługuje tylko za miesiące, za które nie zostało 

wypłacone stypendium poprzedniej osobie.  
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ROZDZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Student uczestniczący w Projekcie oraz  otrzymujący stypendium jest zobowiązany do przestrzegania 

zasad niniejszego Regulaminu.  

2. Sytuacje nieprzewidziane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane w trybie indywidualnym przez 

Komisję.  

3. Student ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji do Rektora w terminie 14 dni od podania listy 

rankingowej.   

4. Do decyzji podjętych na podstawie niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 

postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego 

5. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku konieczności 

dostosowania go do wytycznych związanych z realizacją Projektu.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018r roku. 

 

 

 


