Załącznik nr 20 do Programu Rozwojowego
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Targu Kierunek Pielęgniarstwo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRAKTYK PONADPROGRAMOWYCH
W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W
NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
realizowanych w ramach projektu:
pn „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu,
która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym
przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo”
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 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

1.
2.

3.
4.

§1 Informacje o projekcie
Praktyki ponadprogramowe odbywają studenci uczestniczący w Projekcie.
Oferta praktyk ponadprogramowych jest skierowana do studentów studiów I stopnia,
kierunek pielęgniarstwo, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy i umiejętności z
zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Pielęgniarstwa Onkologicznego i Opieki
Długoterminowej.
Praktyki ponadprogramowe będą odbywać się u Partnerów Projektu.
Rekrutacja odbędzie się na podstawie ustalonych kryteriów, a o zakwalifikowaniu się na
praktyki ponadprogramowe będzie decydować ilość punktów uzyskanych podczas
rekrutacji

§2 Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Kierownika
Projektu w składzie: nauczyciele egzaminatorzy oraz nauczyciele prowadzący zajęcia
praktyczne z przedmiotów takich jak: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Opieka
Paliatywna, Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne.
2. Komisja dokonuje wyboru studentów na praktyki ponadprogramowe na podstawie
kryteriów
3. Studenci pielęgniarstwa ubiegający się o zakwalifikowanie na praktyki
ponadprogramowe muszą spełniać następujące kryteria:
a. Zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej z przedmiotu: Podstawowa Opieka
Zdrowotna, Opieka Paliatywna i Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne.

b. Zaliczenie przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna, Opieka Onkologiczna i
Opieka Długoterminowa.
c. Do praktyki zawodowej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej/ Opiece Onkologicznej/
Opiece Długoterminowej mogą przystąpić studenci spełniający co najmniej 3 z niżej
wymienionych kryteriów, którym przypisuje się 1 pkt:
 czynny udział w konferencjach studenckich i innych obejmujących problematykę
rodzin/ onkologiczną/ opieki długoterminowej
 ocena z w/w przedmiotów powyżej 4,0
 udokumentowana aktywność w pracach Studenckich Kół Naukowych
 wybór / przygotowywanie pracy licencjackiej o problematyce związanej
z rodziną/ onkologią/ opieką długoterminową
 średnia ocen z semestru poprzedzającego praktyki ponadwymiarowe z w/w
przedmiotów co najmniej 4,00
d. W sytuacji uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczestnika projektu
decydującym kryterium jest średnia ocen studenta z pierwszego roku studiów
w przypadku Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z drugiego roku studiów
w
przypadku pozostałych praktyk ponadprogramowych.
4. Liczba zdobytych przez kandydata punktów, ostateczna lista zakwalifikowanych
uczestników oraz lista rezerwowa studentów zostaną opublikowane na stronie
internetowej Uczelni oraz na tablicach ogłoszeń Instytutu Nauk o Zdrowiu
5. W przypadku nie przystąpienia studenta do praktyk ponadwymiarowych, na jego miejsce
zostaje przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowych
§3
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
1. Prawa i obowiązki studentów biorących udział w praktykach ponadprogramowych
reguluje Regulamin praktyk ponadprogramowych w Instytucie Nauk o Zdrowiu
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, studia I
stopnia, kierunek pielęgniarstwo
§4
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Kierownika
Projektu
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2016 r.

Niniejszy regulamin zatwierdzam dnia 30.09.2016r
(pieczęć i podpis Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu

