HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo
PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem
symulacji medycznej”
Okres realizacji projektu: od 01.04.2020 do 31.12.2022
AKTUALIZACJA XI.2020 r.
Lp.
1.

2.

Zadanie
Opracowanie programu rozwojowego dla kierunku
Pielęgniarstwo

Utworzenie MCSM - zakup wyposażenia:
 Sali wysokiej wierności wraz z pomieszczeniem kontrolnym
 Sali egzaminacyjnej OSCE
 Sali symulacji z zakresu ALS
 Sali symulacji z zakresu BLS
 Sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
 Sali ćwiczeń umiejętności technicznych
3. Rozwój potencjału kadry Uczelni
Organizacja i realizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej oraz obsługi
technicznej
Szkolenie praktyczne kadry uczelni (podstawy symulacji)

Nr
zadania
1

2-7

Planowany termin realizacji

Uwagi

IV-V.2020 r.

Program rozwojowy został przyjęty
Uchwałą nr 30/2020 Senatu Państwowej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana
im. J.A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 23
5, 64-100 Leszno
listopada 2020 r.
I i II kwartał 2021 r.

Wyposażenie pracowni MCSM oraz
instalacja sprzętu jest uzależnione od
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zakończenia
prac
remontowoim. J.A. Komeńskiego w Lesznie - budowlanych.
II piętro budynku Biblioteki Uczelnianej, Szczegółowe dane zostaną wprowadzone
ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno
po uzyskaniu informacji o terminie
realizacji.

8
IX.2020 r.-II kwartał 2021 r.
5-6.09.2020 r. (16 osób)
2 dni x 10 godzin dydaktycznych
Laboratorium Symulacji Medycznych
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Po
rozstrzygnięciu
postępowania
przetargowego w dniu 17.08.2020 r.
podpisano umowę na realizację cyklu
szkoleń
dla
kadry
dydaktycznej,
technicznej i zarządzającej uczelni.
Wyłoniony wykonawca: Europejskie
Centrum Doradztwa Sp. z o. o.,
ul. F. Chopina 41/2, 20-023 Lublin.

Szkolenie instruktora symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie

15-16-17.10.2020 r. (14 osób)
3 dni x 8 godzin dydaktycznych
7.11.2020 r. (14 osób)
szkolenia w formie online - 5 godzin
dydaktycznych;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. J.A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza
5, 64-100 Leszno

Szkolenie instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych
w pielęgniarstwie - pośrednia wierność

Szkolenie instruktora symulacji wysokiej wierności
w pielęgniarstwie
Szkolenie egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie
Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej
Szkolenie dla techników symulacji medycznej
Szkolenie dla informatyka symulacji medycznej
Szkolenie dla kadry zarządzającej MCSM

Zatrudnienie personelu MCSM

Udział w konferencji

Realizacja szkolenia przesunięta z uwagi
na sytuację epidemiologiczną
na I kwartał 2021 r.

Nowe
terminy
szkoleń
zostaną
wprowadzone po ponownym ustaleniu
ich z Wykonawcą.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. J.A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza
5, 64-100 Leszno
I-II.2021 r.
II-III.2021 r.
XI-XII.2020 r.
I-III.2021 r.
IV-VI.2021 r.
26-27.11.2020 r. (2 osoby)
2 dni x 8 godzin dydaktycznych
Laboratorium Symulacji Medycznych
Łódź, ul. Gdańska 126/128
III kwartał 2021 r.-IV kwartał 2022 r.

I kwartał 2022 r.

Zatrudnienie
technika
symulacji
medycznej (od III kwartału 2021 r.) oraz
Kierownika MCSM (od IV kwartału 2021
r.)
Udział w konferencji zaplanowano dla

dwóch
nauczycieli
akademickich.
Szczegółowe dane zostaną wprowadzone
po uzyskaniu informacji o terminie
realizacji konferencji.
4.

Opracowanie scenariuszy symulacyjnych i przygotowanie
podręcznika symulacji
Opracowanie scenariuszy do zajęć

9

IV kwartał 2020 r.-IV kwartał 2021 r.
IV kwartał 2020 r.-IV kwartał 2021 r.

Realizacja usługi opracowania podręcznika

II kwartał 2021 r.

5.

Zajęcia dodatkowe dla studentów służące nabyciu kompetencji
w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznodemograficznych

10

IV kwartał 2020 r.-IV kwartał 2021 r.

6.

Opracowanie elektronicznej bazy danych wraz z aplikacją
ułatwiającą nauczanie

11

II kwartał 2021 r.

Scenariusze zostaną opracowane przez
przeszkolonych pracowników
dydaktycznych kierunku Pielęgniarstwo.
Podręcznik powstanie w ramach usługi
zleconej. Szczegółowe dane zostaną
wprowadzone po uzyskaniu informacji
o terminie realizacji.
W IX.2020 r. ogłoszono nabór instytucji
do przeprowadzenia dodatkowych zajęć
dla studentów służących nabyciu
kompetencji w zakresie zmieniających się
trendów
epidemiologicznodemograficznych.
30 września 2020 r. pomiędzy Uczelnią,
a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
w Lesznie
zostało
podpisane
porozumienia na realizację zajęć.
5.10.2020 r. rozpoczęto realizację zajęć
w placówce
medycznej.
Z
dniem
7.10.2020 r. realizacja zajęć została
wstrzymana do odwołania.
Baza danych wraz z aplikacją ułatwiającą
nauczanie powstanie w ramach usługi
zleconej. Szczegółowe dane zostaną
wprowadzone po uzyskaniu informacji
o terminie realizacji.

