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REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W PODMIOTACH 
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„Program rozwoju kadr w ochronie zdrowia kluczem do wzrostu jakości usług medycznych”  

POWR.05.02.00-00-0020/16 

 

I. Przepisy ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników na studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami  
w Podmiotach Leczniczych” do projektu „Program rozwoju kadr w ochronie zdrowia kluczem do wzrostu 
jakości usług medycznych” realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. 
 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 
Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia  

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające 

dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych 

3. Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia jest Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. 

 
4. Biuro Projektu mieści się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy,  

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, budynek C, pokój C001. 
 

5. Informacje na temat projektu zamieszczone są na stronie: www.edumed.byd.pl/projekty-ue 
 

6. Projekt skierowany jest do 180 osób pracujących w podmiotach leczniczych, którzy z własnej inicjatywy 
wyrażają chęć udziału w projekcie w celu podniesienia swoich kompetencji w obszarze zarządzania nimi. 
 

7. Uczestnikami projektu mogą być:  
a. pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/ rejestratorzy, 

księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych;  
b.  kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia;  
c. kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, 

pielęgniarki oddziałowe 
8. Kryterium premiującym, przy weryfikacji kandydatów na studia podyplomowe, będzie zatrudnienie (bez 

względu  na formę zatrudnienia) w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną. 
 

9. Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby z terytorium całej Polski. Proces rekrutacji ma zasięg 
ogólnopolski. 
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10. W ramach projektu realizowane będą sześć edycji studiów podyplomowych, tj.: 
a. I  i II edycja – w miesiącach maj 2017/marzec 2018, 
b. III - V edycja – w miesiącach październik 2017/wrzesień 2018, 
c. VI edycja – w miesiącach marzec 2018/luty 2019. 

11. Regulamin jest zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumentacji konkursowej POWR.05.02.00-IP.05-00-
007/16 oraz zapisami wniosku o dofinansowanie. 

 

II. Warunki naboru na studia podyplomowe 

 

1. Zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi Unii Europejskiej w projekcie udział wziąć może osoba: 
a. zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie leczniczym w rozumieniu art. 4 ust.1 ustawy z dnia 

15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), 
b. należąca do kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, (np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia),  

pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, (np. rejestratorki/ rejestratorzy, 
księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych), kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich 
obowiązków funkcje administracyjne (np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe), która z własnej inicjatywy 
wyraża chęć udziału w projekcie, 

c. posiadająca wykształcenie wyższe I lub II stopnia. 
2. Rekrutacja prowadzona jest na każdą edycję studiów podyplomowych oddzielnie. 
3. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci.  

III. Przyjęcie na studia podyplomowe 

1. Proces rekrutacji złożony jest z dwóch etapów: 

I etap (decyduje kolejność zgłoszeń oraz kryterium premiujące):  

a. Kandydat wypełnia elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie projektu 

www.edumed.byd.pl/projekty-ue, 

b. System rejestracyjny potwierdza przyjęcie zgłoszenia, 

c.  Po zamknięciu terminu nadsyłania zgłoszeń drogą elektroniczną, ustalona zostanie lista wstępnie 

zakwalifikowanych kandydatów na poszczególne edycje studiów oraz listy rezerwowych.  

d. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana indywidualnie każdemu kandydatowi drogą e-

mailową. 

II etap:  

1. Wstępnie zakwalifikowani kandydaci na studia podyplomowe składają w Biurze Projektu komplet  

dokumentów rekrutacyjnych, w postaci: 

a. podpisanego na ostatniej stronie i parafowanego na każdej stronie formularza zgłoszeniowego, 
b. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich)*, 
c. kserokopii dowodu osobistego*, 
d. 1 zdjęcia legitymacyjnego 
e. podpisanej i zaparafowanej na każdej stronie umowy na studia podyplomowe (2 egzemplarze), 
f. zaświadczenia o zatrudnieniu , 

http://www.edumed.byd.pl/projekty-ue
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g. podpisanej Deklaracji uczestnictwa w projekcie, 
h. podpisanego Oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych. 

2. Po złożeniu przez kandydatów niezbędnych dokumentów, zostaną one sprawdzone pod względem 
kryteriów dostępu na studia podyplomowe i do projektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
formalnych bądź niespełnienia kryteriów dostępu kandydat zostanie odrzucony, a jego miejsce zajmie 
kolejna osoba z listy rezerwowych dla danej edycji studiów.  

3. Po weryfikacji formalnej złożonych dokumentów i stwierdzeniu poprawności dokumentacji na tablicy w 
biurze projektu zamieszczone zostaną listy przyjętych na poszczególne edycje. 

4. Po ogłoszeniu list przyjętych ze strony Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy podpisane zostaną z 
uczestnikami umowy uczestnictwa w projekcie. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.  
2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Koordynator Projektu. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o zatrudnieniu 

Załącznik nr 3 – Umowa na studia podyplomowe 

* w przypadku kserokopii - oryginał do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem 

 


