
                                                                                      

 

Regulamin rekrutacji na kurs kształcenia podyplomowego lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego 

z wykorzystaniem technik symulacji medycznej realizowany w ramach projektu: 

Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad 

pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece 

okołozabiegowej 

 

§1 Postanowienia Ogólne 

 

1. Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum organizuje cykl szkoleń dotyczących kształcenia 

podyplomowego lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik 

symulacji medycznej realizowanych w ramach projektu: Podnoszenie Kompetencji Lekarskich 

(POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z 

problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej 

2. Celem szkoleń jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych 

odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. 

3. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach 

organizowanych Mobilne Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium 

Medicum 

4. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się stronie internetowej 

projektu https:\\pokolenia.cm-uj.krakow.pl 

5. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

6. Nadzór nad prawidłową realizacją szkoleń sprawuje Kierownik Projektu wraz z Zespołem 

Projektowym. 

 

§2 Uczestnicy 

 

1. Uczestnikami Projektu , o których  mowa w par. 1 ust. 1 mogą być osoby posiadające prawo 

wykonywania zawodu lekarza zgodnie z ustawą o działalności leczniczej bez względu na formę 

zatrudnienia. 

2. Każdy Uczestnik Projektu, weryfikowany na podstawie nr PESEL, może wziąć udział tylko w 

jednym module szkoleniowym i tylko w jednej edycji kursu. 

 



                                                                                      

 

3. Uczestnikiem Projektu jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej projektu  

4. Uczestnicy zobowiązani są  do wypełnienia całego formularza zgłoszeniowego w tym m.in. do 

określenia specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Organizator jest 

zobligowany do spełnienia określonych potrzeb wynikających z niepełnosprawności 

uczestników szkoleń. 

5. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu 

określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.  

6. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona.  

7. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

 

§3 Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, jawności i 

przejrzystości. 

2. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów: 

a. Struktura wiekowa w województwie (Udział ludności w wieku 65+ w populacji ogółem (%) 

wg. GUS): 

• 15pkt -17,7% - 17,4%    (warmijsko-mazurskie, wielkopolskie, podkarpackie, małopolskie, 

pomorskie);  

• 25pkt - 19,3% - 18,5% (kujawsko-pomorskie, lubuskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie,  

zachodnio-pomorskie);  

• 35pkt - 20,9% - 19,6%  (opolskie, dolnośląskie, śląskie, świętokrzyskie, łódzkie) 

b. Kształcenie podyplomowe (specjalizacyjne): 

• 45 pkt - Realizacja kształcenia specjalizacyjnego w obszarach tematycznych kursów 

wskazanych w projekcie, tj. chirurgii, psychiatrii, reumatologii. 

• 35pkt - Posiadanie tytułu specjalisty psychiatrii lub reumatologii lub chirurgii ogólnej. 

• 25pkt - Realizacja kształcenia specjalizacyjnego w innych specjalizacjach. 

• 15pkt - Posiadanie tytułu specjalisty z innej specjalizacji. 

• 5pkt - Lekarze bez tytułu specjalisty (w tym stażyści). 

c. Wielkość miejsca zamieszkania: 



                                                                                      

 

• 20pkt - miejscowość do 20 tys. mieszkańców  

• 15pkt - miejscowość od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 

• 10pkt - miejscowość od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców 

• 5pkt - miejscowość powyżej 500 tys. mieszkańców 

d. w przypadku, gdy kwalifikacja na podstawie kryteriów określonych w punktach a-c nie 

pozwoli na jednoznaczną klasyfikację kandydatów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

3. Decyzję w sprawie ostatecznej listy uczestników szkoleń  podejmuje Kierownik Projektu.  

4. Po zakończeniu rekrutacji zostanie sporządzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa 

uczestników chętnych do udziału w szkoleniu. Lista podstawowa obejmować będzie 

maksymalnie 40 osób na szkolenia w Module Psychiatrycznym, 30 w Module 

Reumatologicznym oraz 18 w Module Chirurgicznym, których zgłoszenia uzyskają najwyższą 

ocenę.  

5. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w kursie zobowiązuje się do potwierdzenia 

uczestnictwa lub rezygnacji w terminie do trzech dni roboczych od otrzymania decyzji. Decyzja 

zostanie przekazana drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia będzie skutkował skreśleniem z 

listy uczestników. 

6. Osoba zakwalifikowana do udziału w kursie zobowiązana będzie do akceptacji Umowy 

uczestnictwa w projekcie, oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, 

Formularza Zgłoszeniowego. Odmowa akceptacji ww. dokumentów równoznaczna jest z 

rezygnacją z uczestnictwa w kursie. 

7. Nie ma możliwości rezygnacji z udziału w kursie, z wyjątkiem sytuacji losowych. Miejsce osoby, 

która zrezygnowała z udziału w kursie zajmuje osoba z listy rezerwowej, na podstawie wyniku 

rekrutacji. 

 

§4 Realizacja 

 

1. UJ CM zobowiązuje się do pokrycia kosztów organizacji kursu. 

2. Uczestnik, który zgłosił się na dane szkolenie ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich 

zajęciach przewidzianych dla tego szkolenia.  

3. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik, który spełni warunki uczestnictwa, otrzymuje dokument 

potwierdzający ukończenie szkolenia. 

4. Uczestnik projektu otrzyma 16pkt edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia Dz. U. z 2016r., poz. 1327  



                                                                                      

 

5. Uczestnik biorący udział we wsparciu jest zobowiązany do wypełnienia każdorazowo przed 

(pre-test) i po (post-test) uzyskaniu wsparcia testu weryfikującego podwyższenie kompetencji 

(bilans kompetencji).  

 

§5 Postanowienia końcowe 

 

1. UJ CM zastrzega sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia. W takim przypadku 

osoby, które znalazły się na liście podstawowej będą miały pierwszeństwo udziału w kolejnych 

planowanych edycjach szkolenia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  

3. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Projektu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


