
 

Siedlce, 10 czerwca 2021 roku 
 

Ogłoszenie nr PiR 612-1/2021 
o naborze kandydatów na prowadzących szkolenia realizowane w ramach projektu:  

„Program rozwojowy Collegium Mazovia w zakresie kształcenia studentów na kierunku 
pielęgniarstwo”        

                                                                   
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa informuje o rozpoczęciu rekrutacji na prowadzących 

zajęcia dla kadry dydaktycznej Collegium Mazovia w ramach projektu pn. „Program rozwojowy 

Collegium Mazovia w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo” umowa 

o dofinansowanie z dnia 10.11.2017 roku nr  POWR.05.03.00 - 00-0046/17-00, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, V oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru Zdrowia PO WER, Działanie 5.3 

Wysoka Jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

Kandydaci mogą zgłaszać się do Biura Projektów w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 
pokój  nr A1-024 w godzinach 8:00 - 16:00, numer telefonu 25 633 30 32 wew. 44, 41, 22 lub drogą 
elektroniczną: projekty@mazovia.edu.pl 

Oferty należy składać w terminie do 30.06.2021 roku. 

Szkolenia zostaną zrealizowane w okresie pomiędzy: 10.07.2021 a 30.09.2021 roku. 

Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby spełniające obligatoryjne kryteria formalne, 
weryfikowane na podstawie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami, 
oświadczeniami i zaświadczeniami. 

Obligatoryjne kryteria formalne: 

1. Przedłożenie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 
zgłoszeniowego (załącznik nr 1). 

2. Dostarczenie CV oraz dokumentu potwierdzającego kwalifikacje. 

W związku z realizacją projektu pn. „Program rozwojowy Collegium Mazovia w zakresie kształcenia 
studentów na kierunku pielęgniarstwo”  - Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 
przystępuje do realizacji zadania, którego celem jest zrekrutowanie kandydatów na prowadzących 
zajęcia w ramach następujących tematów:  

 

 



 

L.p. Temat szklenia/założenia i cele Liczba 
grup 

Liczba 
osób w 
grupie 

Liczba 
godzin dyd. 

na grupę 

Liczba 
godzin dyd. 

ogółem 

1. Wspomaganie psychologiczne i techniki 
relaksacyjne 

2 10 7 14 

2. Projektowanie scenariuszy symulacyjnych 2 10 21 42 

3.  Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu 
OSCE 

2 10 7 14 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem szkoleń z wyżej wskazanych tematów do 
współpracy i zgłaszania swoich kandydatur do pracy przy realizacji szkoleń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularz oferty dla kandydatów na trenerów ze strony Uczelni do przeprowadzenia warsztatów 
dla kadry dydaktycznej uczelni w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Collegium Mazovia 

w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo” 

Dotyczy – postępowania w 
sprawie naboru kandydatów 

na trenerów w ramach 
realizacji projektu:  

 „Program rozwojowy Collegium Mazovia w zakresie kształcenia 
studentów na kierunku pielęgniarstwo” umowa o dofinansowanie 
z dnia 10.11.2017 roku nr  POWR.05.03.00 - 00-0046/17-00, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, V oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru Zdrowia 
PO WER, Działanie 5.3 Wysoka Jakość kształcenia na kierunkach 
medycznych 

Oferta przygotowana dla: Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161 

Stanowisko: 
Trener w ramach szkolenia: „Wspomaganie psychologiczne i techniki 
relaksacyjne” 

Nr zadania: Zadanie 4 wniosku o dofinansowanie poz. 25 

Imię i nazwisko:   

Adres zamieszkania:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail:   

Łączna kwota brutto za 1 
godz. dydaktyczną (45min) 

warsztatów: 

 

…………………………………………………………………….. zł/1 godz. dydaktyczną 
(45min) warsztatów 

Potwierdzam, że spełniam warunki formalne (zapisane jako „Wymagania”) w przedmiotowym naborze. 

Data:        ………………………                                                                                                       Czytelny podpis: 



 

Formularz oferty dla kandydatów na trenerów ze strony Uczelni do przeprowadzenia warsztatów 
dla kadry dydaktycznej uczelni w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Collegium Mazovia 

w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo” 

Dotyczy – postępowania w 
sprawie naboru kandydatów 

na trenerów w ramach 
realizacji projektu:  

 „Program rozwojowy Collegium Mazovia w zakresie kształcenia 
studentów na kierunku pielęgniarstwo” umowa o dofinansowanie 
z dnia 10.11.2017 roku nr  POWR.05.03.00 - 00-0046/17-00, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, V oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru Zdrowia 
PO WER, Działanie 5.3 Wysoka Jakość kształcenia na kierunkach 
medycznych 

Oferta przygotowana dla: Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161 

Stanowisko: 
Trener w ramach szkolenia: „Projektowanie scenariuszy 
symulacyjnych” 

Nr zadania: Zadanie 4 wniosku o dofinansowanie poz. 25 

Imię i nazwisko:   

Adres zamieszkania:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail:   

Łączna kwota brutto za 1 
godz. dydaktyczną (45min) 

warsztatów: 

 

…………………………………………………………………….. zł/1 godz. dydaktyczną 
(45min) warsztatów 

Potwierdzam, że spełniam warunki formalne (zapisane jako „Wymagania”) w przedmiotowym naborze. 

Data:        ………………………                                                                                                       Czytelny podpis: 



 

Formularz oferty dla kandydatów na trenerów ze strony Uczelni do przeprowadzenia warsztatów 
dla kadry dydaktycznej uczelni w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Collegium Mazovia 

w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo” 

Dotyczy – postępowania w 
sprawie naboru kandydatów 

na trenerów w ramach 
realizacji projektu:  

 „Program rozwojowy Collegium Mazovia w zakresie kształcenia 
studentów na kierunku pielęgniarstwo” umowa o dofinansowanie 
z dnia 10.11.2017 roku nr  POWR.05.03.00 - 00-0046/17-00, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, V oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru Zdrowia 
PO WER, Działanie 5.3 Wysoka Jakość kształcenia na kierunkach 
medycznych 

Oferta przygotowana dla: Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161 

Stanowisko: 
Trener w ramach szkolenia: „Przygotowanie i przeprowadzenie 
egzaminu OSCE” 

Nr zadania: Zadanie 4 wniosku o dofinansowanie poz. 25 

Imię i nazwisko:   

Adres zamieszkania:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail:   

Łączna kwota brutto za 1 
godz. dydaktyczną (45min) 

warsztatów: 

 

…………………………………………………………………….. zł/1 godz. dydaktyczną 
(45min) warsztatów 

Potwierdzam, że spełniam warunki formalne (zapisane jako „Wymagania”) w przedmiotowym naborze. 

Data:        ………………………                                                                                                       Czytelny podpis: 

 


