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REGULAMIN REKRUTACJI  

Kurs Critical Thinking  

 

Postanowienia ogólne: 

Kurs Critical Thinking realizowany jest w ramach projektu „Uniwersytet z Misją – Zintegrowany Program Rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowanie  
nr POWR.03.05.00-00-Z068/18. 
 
Kurs Critical Thinking to interprofesjonalne zajęcia warsztatowe o charakterze blended-learningu. Pierwsza część 
kursu będzie miała charakter e-learningu asynchronicznego opracowanego z wykorzystaniem metody storyline, 
służącego praktykowaniu przez studentów podejmowania decyzji klinicznych w odniesieniu do poznanych zasad 
etycznych i norm moralnych. Druga część kursu będzie miała charakter zajęć praktycznych, w trakcie których, 
studenci realizując projekt o tematyce transplantologicznej, będą mogli skonfrontować podejmowane decyzje z 
rówieśnikami reprezentującymi odmienne specjalności. 
 
Program nauczania: teorie etyczne i ich zastosowanie w praktyce; etyka a moralność; etyczne aspekty 
transplantologii; współczesne problemy transplantologii; 

 część I: 4 h kurs e-learningowy asynchroniczny opracowany z wykorzystaniem metody storyline, służący 
praktykowaniu przez studentów podejmowania decyzji klinicznych w odniesieniu do poznanych zasad 
etycznych i norm moralnych, 

 część II: zajęcia warsztatowe praktyczne, w trakcie których, studenci realizując projekt  
o tematyce transplantologicznej, będą mogli skonfrontować podejmowane decyzje z rówieśnikami 
reprezentującymi odmienne specjalności. 

Kurs e-learningowy dostępny będzie przez cały czas trwania projektu.  

Po ukończeniu kursu e-learningowego odbędą się 3 edycje warsztatów w grupie 15-18 osób. 

Termin realizacji I edycji kursu: 

 część I: 4 h kurs e-learningowy: 8-18 marca 2021 

 część II: zajęcia warsztatowe (2 x 5h):  

19 marca 2021 godz. od 15 do 18:45 – zajęcia warsztatowe online 
22 marca 2021 godz. od 15 do 18:45 – praktyczne zajęcia warsztatowe  

Praktyczne zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego, Rokietnicka 7, 60-806 Poznań, sala 040. 

I. Zgłoszenia i rekrutacja 

W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci UMP ostatnich 4 semestrów studiów I st./ II st. lub jednolitych studiów 
magisterskich kierunku: lekarskiego, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa i fizjoterapii, zdrowia 
publicznego, biotechnologii, elektroradiologii i terapii zajęciowej. (łącznie 50 osób w trzech kolejnych edycjach 
kursu).  

Każdy z Kandydatów zobowiązany jest wypełnić obowiązkowe dokumenty dostępne na stronie internetowej: 

1. Formularz zgłoszeniowy; 
2. Formularz osobowy uczestnika projektu; 
3. Oświadczenie uczestnika projektu. 
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Przy kwalifikacji Kandydata brane będą pod uwagę następujące kryteria:  

 średnia ocen z przebiegu studiów (lista rankingowa, kolejność na liście od najwyższej średniej) 

 Kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc 

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:  

 Dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz wymaganych w procesie rekrutacji dodatkowych 
dokumentów (dokumenty załączone zostały na stronie UMP). 

 Prawidłowość wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. 

 spełnienie wymogu formalnego tj. posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych lub 
niestacjonarnych UMP, ostatnich 4 semestrów studiów I st./ II st. lub jednolitych studiów magisterskich 
kierunku: lekarskiego, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa i fizjoterapii, zdrowia 
publicznego, biotechnologii, elektroradiologii i terapii zajęciowej  

 średnia ocen z przebiegu studiów (lista rankingowa, kolejność na liście od najwyższej średniej), 

 Kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. 

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziano w naborze, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie w określonym terminie rekrutacji i znajdzie 
się na liście rezerwowej, będzie mógł złożyć formularz zgłoszeniowy w kolejnym naborze. 

Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych – Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą  

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań 

Rekrutacja będzie uwzględniać równość szans w dostępie osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem realizacji 
zajęć w przypadku uczestnika niepełnosprawnego w dostosowanych pomieszczeniach i na dostosowanym 
sprzęcie. 

II. Obowiązki Uczestnika projektu 

Do obowiązków Kandydata, który zakwalifikowany zostanie do udziału we wsparciu, należeć będzie: 

 udział w pełnym wymiarze czasu w zajęciach zgodnie z programem Kursu, 

 uzupełnianie dokumentacji projektowej przekazanej przez Biuro Projektu, Wykładowcę, Opiekuna Grupy 
(deklaracja uczestnictwa, listy obecności, listy odbioru materiałów dydaktycznych i pomocniczych i innych 
dokumentów wymaganych do realizacji projektu i sprawozdawczości). 

Od uczestników programu realizowanego w ramach Projektu wymagana jest frekwencja na poziomie co najmniej 
80% obecności. Nieobecność musi zostać usprawiedliwiona pisemnie lub za pomocą stosownego dokumentu (np. 
zwolnienia lekarskiego). 

O rezygnacji z uczestnictwa w wybranej formie wsparcia student informuje Biuro Projektu w formie pisemnej 
wraz z wyjaśnieniem przyczyny rezygnacji. 

W przypadku przerwania udziału w Projekcie i niezrealizowania przewidzianej frekwencji Uczestnik może zostać 
zobowiązany do zwrotu Organizatorowi kosztów organizacji zajęć w sytuacji, gdy Organizator zostanie 
pociągnięty do tego zobowiązania przez Instytucję Pośredniczącą.  

Po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie uczestnik wypełni test określający poziom kompetencji po zakończeniu 
uczestnictwa w projekcie. Osoby, u których w sposób pozytywny zweryfikuje się osiągnięte kompetencje, 
otrzymają na koniec zajęć stosowne zaświadczenie. 


