
 
 

Projekt  

„Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej 
na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” 

 
Załącznik  4 do Regulaminu 

 
Umowa nr ................................... 

regulująca warunki uczestnictwa studentów w projekcie " Efektywne i nowoczesne 

kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku 

pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie " nr POWER.05.03.00-00-0022/19 realizowanym  

w PWSZ w Nysie 

zawarta w dniu .................................... 

pomiędzy: 

Panią/Panem ........................................................................................................................................................... 

legitymującą/ym się ....................................................... PESEL ...................................................................... 

zamieszkałą/ym: ................................................................................................................................................... 

nr albumu .................................... 

zwaną/ym dalej Studentem, 

a 
PWSZ w Nysie ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa , zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną 
przez: 
Koordynatora Projektu - dr n.med. Agnieszka Wolińska-Grabowska prof. PWSZ w Nysie. 
Uczestnictwo w obecnie realizowanym projekcie "Efektywne i nowoczesne kształcenie  
w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ  
w Nysie" przyczynia się do wzmocnienia pozycji studenta/absolwenta PWSZ w Nysie  na 
regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy. Efektem projektu będzie profesjonalne 
przygotowanie do pracy, z uwzględnieniem postanowień UE, w tym Procesu Bolońskiego.  
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków udziału Studenta w projekcie "Efektywne 

i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku 
pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie" realizowanym w PWSZ w Nysie finansowanym z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego statusu studenta/tki 
kierunku pielęgniarstwo studiów stacjonarnych I stopnia PWSZ w Nysie,  
a w przypadku uczestnictwa w szkoleniach/dodatkowych zajęciach wykraczających poza 
standardowy program kształcenia w zakresie zmieniających się trendów 
epidemiologicznych i demograficznych - posiadanie aktualnego statusu studenta/tki III 

roku, sem. V (nabór 2018/2019) / III roku, sem. V (nabór 2019/2020). 
3. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia jej podpisania do zakończenia przez 

Studenta/Studentkę udziału w projekcie, tj. zakończenia studiów (uzyskania dyplomu 
ukończenia studiów I stopnia oraz uprawnień wykonywania zawodu wydane przez 
OIPiP). 

4. Udział studenta/tki w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 2 
Uczelnia oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość aktywności 
oferowanych w projekcie. 

 



§ 3 
1. Student/Studentka może skorzystać ze wszystkich oferowanych w ramach projektu 

aktywności z zastrzeżeniem, że nie mogą one się dublować tematycznie.  
2. O udziale w danej aktywności decydują określone kryteria rekrutacji. W przypadku 

zgłoszenia się większej liczby chętnych, tworzona jest lista rezerwowa. 
 

§ 4 
1. Udział w projekcie jest jednoznaczny z uczestnictwem w badaniu ankietowym na 

początku i na końcu danej aktywniości. Student/Studentka jest  
zobowiązany/zobowiazana do wypełnienia testów, ankiet ewaluacyjnych, które mają na 
celu ocenę dane aktywności oraz zakres zmian w poziomie kompetencji 
uczestniczki/uczestnka projektu. 

2. Uczestnik/Uczestniczka projektu przekaże PWSZ w Nysie w terminie 4 tygodni po 
zakończeniu udziału w projekcie w formie pisemnej dane dotyczące swojego statusu na 
rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji (zgodnie z zakresem danych określonych w 
Wytycznych w zakresie monitorowania). 

3. Uczestnik/Uczestniczka projektu w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału  
w projekcie udostępni dokumenty potwierdzające swój status na rynku pracy. 

4. Uczestnik/Uczestniczka projektu po zakończeniu udziału w projekcie (dotyczy 
uczestnictwa w szkoleniach dodatkowych wykraczających poza standardowy program 
kształcenia w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych  
i demograficznych) i uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów I st. na kierunku 
pielęgniarstwo przekaże PWSZ w Nysie kopię dokumentu prawo do wykonywania 
zawodu  wydane przez OKPiP. 

 
§ 5 

1. Student/Studentka zobowiązuje się do uczestniczenia w aktywności, na którą się zapisał 
przez cały okres jej trwania. 

2. Student/Studentka uczestnicząc w danej aktywności zobowiązany jest do 100% 
frekwencji.  
W wyjątkowych uazasadnionych sytuacjach, zgłoszonych pisemnie do Koordynatora 
Projektu możliwe jest uznanie aktywności za ukończoną   przy obecności na min. 80% 
zajęć.  

3. Student/Studentka potwierdza każdorazowo swoją obecność na zajęciach 
własnoręcznym podpisem na liście obecności. Nie jest dopuszczalne podpisywanie się na 
liście w miejscu przyszłych zajęć. 

4. Rezygnacja z formy aktywności, na którą Student/Studentka się zapisał, jest możliwa na 
5 dni roboczych przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Niedotrzymanie tego 
terminu będzie skutkowało zwrotem kosztów uczestnictwa ze strony Studenta. 

5. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa w formie pisemnej. 
 

§ 6 
1. Umowa wygasa z chwilą zakończenia udziału Studenta/Studentki w projekcie. 
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu. 
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
 
 
 
 ................................................ ................................................
 Uczelnia  Student 
 


