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EuropEan structural funds as a support  
for nursing and midwifEry studEnts and graduatEs  

as exemplified by the “Rozwijaj się i pRacUj” pRoject
funduszE strukturalnE wsparciEm dla studEntów i absolwEntów 
kieRUnków pielęgniaRstwo i położnictwo na pRzykładzie pRojektU 

„Rozwijaj się i pRacUj”
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The “Rozwijaj się i pracUJ” project, which is con-
ducted in the Institute of Nursing and Midwifery, Fac-
ulty of Health Sciences, Jagiellonian University Medi-
cal College, is co-financed by structural funds within 
the operational programme Knowledge Education 
Development for the implementation of the European 
Social Fund 2014-2020 under the priority axis V: Sup-
port for healthcare, Action 5.5 Development of nurs-
ing services. The project started in October 2018 and 
is planned to last until February 2023. The University 
has received the amount of PLN 3,832,919.39 for the 
implementation of the project.

The aim of the project is to increase the number 
of nursing and midwifery graduates as well as to 
stimulate their development so that their compe-
tences and skills could suit changing epidemiologi-
cal and demographic needs in Poland. The project is 
also aimed at making nursing and midwifery studies 
more attractive, which could lead to educating an ad-

W Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wy-
działu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Medicum realizowany jest projekt pn. „Roz-
wijaj się i pracUJ”, dofinansowany z funduszy struk-
turalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 
w zakresie Priorytetu V Wsparcie dla obszaru zdrowia, 
Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. Realizacja 
projektu rozpoczęła się w październiku 2018 r. i potrwa 
do lutego 2023 r. Kwota dofinansowania, jaką otrzy-
mała Uczelnia na ten cel, wynosi 3 832 919,39 PLN. 

Celem projektu rozwojowego jest zwiększenie 
liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i po-
łożnictwo oraz rozwój kompetencji i umiejętności 
absolwentów dostosowanych do zmieniających się 
potrzeb epidemiologicznych i demograficznych w Pol-
sce. Celem jest także zwiększenie zainteresowania 
studiami na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, 
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ditional number of graduates in these subjects and 
allow these graduates to enter the job market with 
appropriate financial and educational support. 

In October 2018 as many as 60 first-degree stu-
dents of nursing and midwifery joined the project. 
These participants were chosen following the ranking 
based on their results obtained after the first year of 
studies in the academic year 2017/2018. This proce-
dure allowed for qualifying 45 nursing students and 
15 midwifery students as project beneficiaries. The 
proportion between the students chosen from these 
two courses reflected the proportion between the to-
tal number of students studying these two subjects. 
The project lasted 4 years and consisted of two stag-
es – the period of undergraduate studies until obtain-
ing the bachelor’s degree (2 years) and the period of 
graduates’ development (2 years). The students who 
decided to participate signed a binding contract with 
the University for the whole period of the project, and 
this contract ensured them:
• support through the implementation of a scholar-

ship programme,
• additional educational activities developing their 

skills connected with communication with patients, 
• an opportunity to take part in one study visit in 

a foreign healthcare facility, 
• help with finding a job within their profession and 

receiving a training scholarship, 
• a tutor in a healthcare facility where the graduates 

start work within the programme of their profes-
sional development, 

• development of their postgraduate competences 
thanks to participation in two specialist courses. 

The course of project implementation is relative-
ly efficient despite the SARS-CoV-2 pandemic since 
March 2020. By the end of October 2020 the project 
team supported by the University administration man-
aged to complete the first stage of the project. Fifty-
nine students participating in the project received their 
bachelor’s degree and went on to obtain the permit to 
practice their profession and to start work in health-
care facilities. Therefore, the first stage of the project is 
believed to have been completed successfully. 

co przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby 
absolwentów tych kierunków i ich wejście na rynek 
pracy wraz z uzyskanym wsparciem finansowym 
i edukacyjnym w tym zakresie.

W październiku 2018 r. projekt rozpoczęło 60 stu-
dentów studiów pierwszego stopnia kierunków pie-
lęgniarstwo i położnictwo. Na podstawie list rankin-
gowych stanowiących średnią ze studiów uzyskaną 
po zaliczeniu pierwszego roku w cyklu kształcenia 
2017/2018 wytypowano 45 uczestników projektu 
z kierunku pielęgniarstwo i 15 uczestniczek z kierunku 
położnictwo. Proporcja uczestników projektu z dwóch 
kierunków wiązała się z ogólną liczbą studentów, któ-
rzy studiowali na obu kierunkach. 

Studenci przystępujący do projektu trwającego 
4  lata i obejmującego dwa etapy – okres trwania 
studiów do uzyskania tytułu licencjata (2 lata) i etap 
związany z rozwojem absolwenta (2 lata), podpisali 
umowy wiążące ich z Uczelnią na czas trwania pro-
jektu. W jego ramach otrzymali:
• wsparcie poprzez wdrożenie programu stypendial-

nego,
• zagwarantowane dodatkowe zajęcia dydaktyczne 

zwiększające umiejętności związane z komunikacją 
z pacjentem,

• możliwość udziału w jednej wizycie studyjnej w za-
granicznym podmiocie leczniczym,

• pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie i uzyskanie 
stypendium szkoleniowego,

• w ramach programu rozwojowego absolwenta – 
opiekuna (tutora) w podmiocie leczniczym, w któ-
rym absolwent podejmie zatrudnienie, oraz
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During the first stage of the project, between No-
vember 2018 and June 2020 (20 months), students re-
ceived support in the form of motivating scholarship 
amounting to PLN 800.00 per month. Fifteen students 
and 6 academic teachers participated in three study 
visits in foreign healthcare facilities. On two occasions, 
11-14 March 2019 and 11-14 February 2020, the students 
visited nursing homes in Innsbruck (Austria) and on 
another occasion between 12 and 15 November 2019 
– old people’s homes and other healthcare facilities in 
Bremen (Germany). The students developed their skills 
as far as communication with patients is concerned 
thanks to an additional course: Communication with 
a  chronic and elderly patient, which was conducted 
at the Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of 
Health Sciences, Jagiellonian University Medical Col-
lege and consisted of 20 teaching hours. An important 
element of the support that the students received was 
the idea of adjusting the quality and conditions of 
their compulsory internship to the requirements of the 
European Quality Framework for Traineeships. Follow-
ing these requirements, students participated in pro-
fessional internships in healthcare facilities, and their 
tutors were paid according to a planned activity sched-
ule. Since 6 May 2020, following the regulation of the 
Ministry of Science and Higher Education of 1  April 
2020 (Dz. U. 2020 poz. 581), project beneficiaries have 
participated in some traineeships by means of online 
educational methods and techniques. Before starting 
their internship, all participants of the project received 
proper uniforms, and those who completed the second 
or the third year of their studies due to their participa-
tion in a professional internship received also a salary 
(scholarship) amounting to PLN 2500.00. 

Even before the completion of the last intern-
ships some preparations were started with a view to 
initiating the second stage of the project connected 
with providing graduates with proper support while 
entering the job market. The support that the gradu-
ates received included the following: a development 
programme designed for graduates of both subjects, 
a  meeting, which because of contemporary restric-
tions had to take place online on the MS Teams 
platform, between project participants and potential 

• zwiększenie kompetencji podyplomowych poprzez 
udział w dwóch kursach specjalistycznych.

Realizacja projektu przebiega dość sprawnie, 
zważywszy na panującą od marca 2020 r. pandemię 
wirusa SARS-CoV-2. Do końca października 2020 r. 
zespołowi projektowemu przy wsparciu administracji 
Uczelni udało się zakończyć pierwszy etap. Pięćdzie-
sięciu dziewięciu uczestników projektu zdobyło dy-
plomy licencjata i przystąpiło do uzyskiwania prawa 
wykonywania zawodu i podejmowania pracy w pod-
miotach leczniczych. Pierwszy etap projektu zakoń-
czono pomyślnie.

Studenci w trakcie pierwszego etapu otrzyma-
li wsparcie w postaci stypendium motywacyjne-
go w  wysokości 800 zł w okresie 11.2018–06.2020 
(20 miesięcy). Piętnastu studentów oraz 6 nauczycieli 
akademickich wzięło udział w 3 wizytach studyjnych 
w zagranicznych podmiotach leczniczych. Studen-
ci dwukrotnie odwiedzili domy pomocy społecznej 
w Innsbrucku (Austria) w dniach 11–14 marca 2019 r. 
i 11–14 lutego 2020 r. oraz domy seniorów i inne pod-
mioty lecznicze w Bremie (Niemcy) w dniach 12–15 li-
stopada 2019 r. Studenci podnieśli swoje umiejętności 
w zakresie komunikacji z pacjentem poprzez udział 
w dodatkowych zajęciach z przedmiotu komunikacja 
z pacjentem przewlekle chorym i w starszym wieku, 
które obejmowały 20 godzin dydaktycznych i odbyły 
się w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ 
UJ CM. Ważnym elementem wsparcia studentów był 
obszar obejmujący dostosowanie jakości i warunków 
odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do 
wymogów Europejskiej Rady Jakości Praktyk i Staży. 
Studenci w ramach tego zadania realizowali prakty-
ki zawodowe w podmiotach leczniczych, a  ich opie-
kunowie zakładowi otrzymywali wynagrodzenie za 
opiekę nad nimi zgodnie z zaplanowanym harmono-
gramem zajęć. Od 6 maja 2020 r. uczestnicy projektu 
realizowali część praktyk zawodowych z wykorzysta-
niem metod i technik kształcenia na odległość zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 
581). Przed rozpoczęciem praktyk wszyscy uczestni-
cy projektu otrzymali odpowiednie umundurowanie, 
a  po zakończonym II i III  roku studiów, w związku 
z  odbyciem obowiązkowych praktyk zawodowych, 
także wynagrodzenie (stypendium) w wysokości 
2500 zł. 

Jeszcze w trakcie trwania ostatnich praktyk za-
wodowych rozpoczęto przygotowania do wejścia ab-
solwentów do drugiego etapu projektu związane ze 
wsparciem na rynku pracy. Przygotowano program 
rozwoju absolwenta dla obu kierunków, zorganizo-
wano spotkanie uczestników projektu z potencjalny-
mi pracodawcami (głównie osobami zarządzającymi 
pracą pielęgniarek i położnych w podmiotach leczni-
czych, ale także przedstawicielami samorządu zawo-
dowego), korzystając z  możliwości dostępnych w tym 
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employers (mainly people who manage the work of 
nurses and midwives in healthcare facilities but also 
representatives of professional self-governance) and 
a preliminary survey conducted among the graduates 
about their prospective work places. 

The second stage of the project will include 
a monthly training scholarship of PLN 1000.00 gross 
paid from December 2020 until November 2022, i.e. 
24 months, providing graduates with a tutor’s support 
in their workplace by assigning a nurse/midwife work-
ing in a  given healthcare facility, who will perform 
these duties, as well as the graduates’ participation 
in two specialist courses organised by the Institute of 
Nursing and Midwifery. For graduates in nursing the 
specialist courses include Taking Care of Patients with 
Intestinal Stoma and Diabetes Educator, whereas in 
the case of midwifery graduates the courses are Gyn-
aecological Oncology and Diabetes Educator. 

Structural projects, especially those conducted 
within the operational programme Knowledge Edu-
cation Development, are a  vital support for young 
people on the job market. The “Rozwijaj się i pracUJ” 
project is an example of an activity that not only en-
abled the best nursing and midwifery students to 
soak up knowledge and develop their skills thanks 
to professional training in safe environment, but also 
motivated them to start work in the field of patient 
care, which is particularly difficult in times of pan-
demic. Nevertheless, it must be pointed out that run-
ning such a project is connected with numerous dif-
ficulties – not only administrative or epidemiological, 
but also social because the project beneficiaries are 
mainly young women.

Agnieszka Gniadek,
Agata Kubik,

Marlena Padykuła

czasie, tj. zdalnie poprzez aplikację MS Teams. Prze-
prowadzono też wstępnie rozeznanie co do miejsc 
podjęcia pracy przez absolwentów.

Drugi etap projektu będzie obejmował wypłatę 
uczestnikom stypendium szkoleniowego w wysoko-
ści 1000 zł brutto w okresie 12.2020–11.2022 (24 mie-
siące), wsparcie opiekuna (tutora) w miejscu zatrud-
nienia absolwenta w podmiocie leczniczym poprzez 
przydzielenie wybranej pielęgniarki lub położnej pra-
cującej w  tym podmiocie, a  także uczestnictwo ab-
solwenta w dwóch kursach specjalistycznych, których 
organizatorem będzie Instytut Pielęgniarstwa i Położ-
nictwa. Dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo 
zaplanowano udział w kursach „Opieka nad pacjen-
tem ze stomią jelitową” oraz „Edukator w cukrzycy”, 
natomiast dla absolwentek kierunku położnictwo 
w kursach „Onkologia ginekologiczna” oraz „Eduka-
tor w cukrzycy”. 

Projekty strukturalne, zwłaszcza z obszaru Wiedza 
Edukacja Rozwój, stanowią istotne wsparcie młodych 
osób na rynku pracy. Projekt „Rozwijaj się i pracUJ” 
jest przykładem działania, które nie tylko pozwoliło 
najlepszym studentom pielęgniarstwa i położnictwa 
bezpiecznie zdobywać wiedzę i umiejętności w trak-
cie kształcenia zawodowego, lecz także motywowało 
ich do podjęcia pracy na bardzo trudnych stanowi-
skach w opiece nad pacjentem, zwłaszcza w czasie 
pandemii. Należy jednak zauważyć, że prowadzenie 
takiego projektu wiąże się z wieloma trudnościami 
zarówno administracyjnymi, epidemiologicznymi, jak 
i społecznymi, ponieważ dotyczy przede wszystkim 
młodych kobiet. 
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Agata Kubik,  

Marlena Padykuła


