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POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA 

prowadzi rekrutację na stanowisko 

Pacjent Standaryzowany 

Informacje ogólne:  

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie ogłasza nabór kandydatów na 3 stanowiska 

„Pacjent Standaryzowany” w ramach realizowanego projektu pt. „Powiślańskie 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych”.  

Pacjent standaryzowany to człowiek specjalnie przygotowany do tego, żeby realistycznie  

i dokładnie odtworzyć historię przebiegu danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne 

symptomy choroby prawdziwego pacjenta. 

Celem zatrudnienia jest wsparcie procesu kształcenia studentów,  poprzez włączenie 

Pacjentów Standaryzowanych do zajęć symulacyjnych, ćwiczeń oraz egzaminów 

praktycznych OSCE.  

Forma zatrudnienia:  

Umowa zlecenie. Godzinny pracy wynikać będą z ustalonego harmonogramu pracy, który 

będzie uwzględniał pracę w tygodniu i/lub w weekend w zależności od terminów 

prowadzonych zajęć dydaktycznych ze studentami. Czas pracy w miesiącu min. 10 godzin. 

Kandydat weźmie udział w szkoleniu przygotowującym do roli pacjenta standaryzowanego, 

które umożliwi odgrywanie objawów danej choroby, pozwoli studentom na rozwój 

kompetencji zarówno medycznych, jak  i komunikacyjnych. 

Liczba stanowisk: 3 

Miejsce pracy: Powiślańska Szkoła Wyższa ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn 

 

Wymagania: 

Zapraszamy osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają co najmniej średnie wykształcenie  

i mają zdolności aktorskie oraz wyrażą zgodę na uczestnictwo w zajęciach z elementami 

badania fizykalnego przeprowadzonego przez studenta (np. dotyk, badaniu określonych części 

ciała, zdjęciu ubrań itp.), nie cierpią na żadne zaburzenia psychiczne, nie doświadczyły 

traumy w swoim życiu, ani nie są w trakcie żałoby po stracie bliskiej osoby, stan zdrowia 

pozwala na wykonywanie pracy w charakterze Pacjenta Standaryzowanego. Proces rekrutacji 

i udziału w działaniu „Pacjent standaryzowany” realizowanym przez Powiślańską Szkołę 

Wyższą w ramach projektu pt. „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji 

Medycznych” określa Regulamin działania „Pacjent Standaryzowany”. 

 

Wystarczy, że: 

 lubisz pracę z ludźmi, 

 potrafisz wczuć się w rolę pacjenta chorego na wybraną chorobę, 

 potrafisz nauczyć się takiej roli na pamięć i w powtarzalny sposób ją odegrać, 

 potrafisz odegrać rolę pacjenta realistycznie, 

 jesteś gotowy uczestniczyć w szkoleniach, aby jak najlepiej przygotować się do tej pracy, 

 jesteś osobą pełnoletnią, 

 jesteś osobą dyspozycyjną, na tygodniu lub weekendy. 
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Więcej informacji na stronie projektu: https://psw.kwidzyn.edu.pl/csm-projekt.html  

Wymagane dokumenty: 

 Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na pacjenta standaryzowanego (załącznik  

nr 1), 

 Oświadczenie kandydata o spełnieniu kryteriów Regulaminu Działania Pacjent  

Standaryzowany (załącznik nr 2), 

 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3), 

 Oświadczenie o rezygnacji z roszczeń (załącznik nr 1 do konkursu). 

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w działaniu ”Pacjent Standaryzowany” powinny 

wypełnić elektroniczny lub papierowy formularz zgłoszeniowy (zał. 1) wraz z załącznikami  

i przesłać je drogą mailową na adres biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl lub złożyć 

dokument osobiście w Powiślańskiej Szkole Wyższej (pokój nr 26) w godzinach 8.00-16.00 

w terminie do 18.02.2022 r. 

 

Koperta z dokumentami powinna zawierać dopisek: „dotyczy rekrutacji na stanowisko 

Pacjent Standaryzowany”. 

Osoby, które złożyły formularz zgłoszeniowy (w wersji elektronicznej lub papierowej) 

zostaną zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.  
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