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REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  
„Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ogłasza rekrutację  

dla studentów uczestniczących w kształceniu na poziomie studiów I stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo w WSPS, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/2019. 

 

W ramach projektu studenci WSPS będą realizować system kształcenia podyplomowego 

zawarty w programie rozwoju absolwenta dostosowując kompetencję i umiejętności 

pielęgniarek w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju, co przyczyni się 

do zwiększenia zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo a tym samym przełoży 

się na wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów oraz rozwój kompetencji zawodowych  

i kwalifikacji kadr medycznych. 

 

W projekcie mogą wziąć udział studenci WSPS spełniający wymagania określone  

w Regulaminie projektu. Będzie to 60 osób (w tym 55 kobiet i 5 mężczyzn). 

W wyniku rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa (decyduje kolejność zgłoszeń).  

W przypadku dużej liczby kandydatów utworzona zostanie lista rezerwowa a w przypadku zbyt 

małej liczby zainteresowanych rekrutacja zostanie powtórzona. 

 

Z pośród osób będących uczestnikami projektu, po 2 semestrze studiów 75% uczestników  

(tj. 45 osób – 41 kobiet i 4 mężczyzn), którzy w poprzednim roku kształcenia uzyskali najlepsze 

wyniki w nauce zostanie przyznane stypendium motywacyjne w wysokości 800 zł, na okres 20 

miesięcy. Głównym kryterium doboru uczestników będzie średnia ocen, w przypadku osób  

o takiej samej średniej kryterium rozstrzygającym będzie kolejność zgłoszeń. 

 

Wypełniony wniosek studenta o udział w projekcie należy złożyć w Biurze Projektu (WSPS ul. 

Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza - pokój nr 3) lub przesłać pocztą tradycyjną. Pozostałe 

dokumenty należy wypełnić po zakwalifikowaniu do projektu, w siedzibie Uczelni. 

 

Termin rekrutacji: od 11 marca 2019 r.  do 22.03.2019 r. 

W przypadku przesłania drogą pocztowa decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, 

który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 

 

 


