REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE - REGULAMIN ORGANIZACYJNY KSZTAŁCENIA
w ramach realizacji Kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych prowadzonych w ramach projektu „Doskonalenie
Kadr Medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych” Nr: WND-POWR.05.04.0000-0050/15” –współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozdział I
ORGANIZACJA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH I KWALIFIKACYJNYCH
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1.

Projekt „Doskonalenie Kadr Medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”,
zwany dalej Projektem, realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr POWR.05.04.0000-0050/15-00 zawartej z Ministerstwem Zdrowia.

2.

Obszar realizacji Projektu obejmuje województwa: Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Łódzkie,
Opolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.

3.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4/6,
60-179 Poznań-Partner wiodący Projektu oraz Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie
Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski oraz Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice- Partnerzy Projektu

4.

Celem Projektu jest: Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez objęcie kursami kwalifikacyjnymi lub
specjalistycznymi i zdaniem egzaminu końcowego 4030 osób w tym nie mniej niż 65 mężczyzn- kadr medycznych (pielęgniarek i położnych- PP) z terenu 8 województw (Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Opolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie) zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, w tym co najmniej 40% PP(1612 osób) współpracujących z placówką świadcząca podstawową opiekę zdrowotną (POZ) w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno
– demograficznymi kraju oraz co najmniej 40% PP w zakresie: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla
PP w terminie do 31.03.2018 roku.

5.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu- Partner wiodący Projektu oraz Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Partnerzy Projektu są Organizatorami kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych, prowadzonych w ramach Projektu.: „Doskonalenie Kadr Medycznych. Kursy
kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.

Kształcenie odbywa się w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych, które realizowane są w następujących województwach:

Województwo dolnośląskie:
Kursy specjalistyczne:
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,- 1edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 1- 1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 2 -1 edycja
Województwo kujawsko-pomorskie:
Kursy kwalifikacyjne:
Pielęgniarstwo onkologiczne, - 1 edycja
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek. - 1 edycja
Pielęgniarstwo psychiatryczne,-1 edycja
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Kursy specjalistyczne:
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,-1 edycja
Wykonanie badania spirometrycznego,-1 edycja
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,- 1 edycja
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, -1 edycja
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,- 1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 1- 1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 2 -1 edycja
Województwo lubuskie:
Kursy kwalifikacyjne:
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek. - 1 edycja
Pielęgniarstwo psychiatryczne,-1 edycja
Kursy specjalistyczne:
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,-2 edycje
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, -1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 1- 1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 2 -1 edycja
Województwo łódzkie:
Kursy kwalifikacyjne:
Pielęgniarstwo onkologiczne, - 1 edycja
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek. - 1 edycja
Pielęgniarstwo psychiatryczne,-1 edycja
Kursy specjalistyczne:
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,-1 edycja
Wykonanie badania spirometrycznego,-1 edycja
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,- 1 edycja
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, -1 edycja
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,- 1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 1- 1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 2 -1 edycja
Województwo opolskie:
Kursy kwalifikacyjne:
Pielęgniarstwo onkologiczne, - 1 edycja
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek. - 1 edycja
Pielęgniarstwo psychiatryczne,-1 edycja
Kursy specjalistyczne:
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,-1 edycja
Wykonanie badania spirometrycznego,-1 edycja
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,- 1 edycja
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, -1 edycja
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,- 1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 1- 1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 2 -1 edycja
Województwo śląskie:
Kursy kwalifikacyjne:
Pielęgniarstwo onkologiczne, - 1 edycja
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek. - 1 edycja
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Pielęgniarstwo psychiatryczne,-1 edycja
Kursy specjalistyczne:
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,-1 edycja
Wykonanie badania spirometrycznego,-1 edycja
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,- 1 edycja
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, -1 edycja
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,- 1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 1- 1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 2 -1 edycja
Województwo wielkopolskie:
Kursy kwalifikacyjne:
Pielęgniarstwo onkologiczne, - 8edycji
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek. – 1edycja
Pielęgniarstwo psychiatryczne,-2 edycje
Kursy specjalistyczne:
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,-6 edycji
Wykonanie badania spirometrycznego,-8edycji
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,- 2edycje
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, -7edycji
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,- 22edycje
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 1- 31edycji
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 2 -31edycji
Województwo zachodniopomorskie:
Kursy kwalifikacyjne:
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek. – 1edycja
Kursy specjalistyczne:
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,-1 edycja
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, -1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 1- 1 edycja
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- CZĘŚĆ 2 -1 edycja
7.

Kształcenie odbywa się w trybie mieszanym, w terminie od 10.10.2016r. – 31.03.2018r.

8.

Kształcenie w Projekcie realizowane jest w oparciu o bazę przeznaczoną do prowadzenia zajęć teoretycznych i bazę do prowadzenia zajęć stażowych.

9.

Zajęcia teoretyczne kształcenia w ramach wszystkich kursów odbywać się będą w placówkach wytypowanych przez Organizatora, w poszczególnych województwach wskazanych do realizacji projektu.

10. Zajęcia praktyczne (stażowe) odbywać się będą w placówkach wskazanych przez organizatora szkolenia.
11. Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut.
§2
1.

1.Kształcenie w ramach Projektu prowadzone jest na podstawie Umowy z Ministerstwem Zdrowia oraz programów kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych, zatwierdzonych do realizacji decyzją Ministra Zdrowia z
dnia 24.08.2015r. z akceptacją Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

2.

Uczestnikami projektu mogą być pielęgniarki i położne, z województw: Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie,
Lubuskie, Łódzkie, Opolskie , Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają poniższe kryteria:

Zakład Doskonalenia Zawodowego - ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17, Kalisz: 62 767 40 88, Piła: 67 213 15 74
Partnerzy projektu: WZDZ w Gorzowie Wlkp. - tel. 95 720 73 25, ZDZ w Katowicach – tel. 32 603 77 12

3

W przypadku kursu kwalifikacyjnego:
Zgodnie z Art. 71. 2. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego
mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
a) posiadają prawo wykonywania zawodu;
b) posiadają, co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;
c) zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
W przypadku kursu specjalistycznego:
Zgodnie Art. 72. 2. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
a) posiadają prawo wykonywania zawodu;
b) zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
3.

Warunkiem kwalifikowania uczestnika do projektu jest uzyskanie danych wskazanych w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014‐2020.

4.

Dodatkowe kryteria rekrutacji:

W ramach rekrutacji uczestników projektu przewidziano następujące kryteria premiujące:
•

Pielęgniarki i Położne współpracujące z Podstawową Opieką Zdrowotną 2 pkt, pozostali 0 pkt.

•

Pielęgniarki i Położne z terenu: wsie i miasta do 25 tys. mieszkańców – 2 pkt, miasta do 100 tys. mieszkańców 1 pkt pozostali 0 pkt,

•

Pielęgniarki i Położne w wieku 50+ - 1 pkt, pozostali 0 pkt,

•

Pielęgniarki i Położne- z orzeczeniem o niepełnosprawności 2 pkt, pozostali 0 pkt

O miejscu na liście kandydatów decyduje liczba punktów uzyskanych z analizy kryteriów premiujących w rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów potwierdzających formalną możliwość uczestnictwa w P. W sytuacji gdy
liczba Pielęgniarek i Położnych ubiegających się o dopuszczenie do kursu będzie większa niż liczba miejsc określona przez organizatora- egzamin wstępny w formie pisemnej. W sytuacji uzyskania równej liczby punktów przez
kilku kandydatów o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu limitu miejsc lista rezerwowa wykorzystana w sytuacji rezygnacji któregoś z uczestników.
5.

Informacje o mającym się odbyć kształceniu w ramach Projektu organizator przekazuje zainteresowanym
przez umieszczenie oferty na stronie internetowej pod adresem: http://cdkm.pl/, na stronach informacyjnych
poszczególnych OIPiP, w kwartalniku Biuletyn OIPiP, na Portalu Pielęgniarki i Położnej, w miesięczniku Pielęgniarki.info.pl oraz na Facebooku.

6.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do udziału w Projekcie, mogą wziąć udział w jednym kursie. Wyjątek stanowią kursy specjalistyczne pozwalające pielęgniarkom i położnym zdobycie dodatkowych uprawnień, tj. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych CZĘŚĆ I lub Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych CZĘŚĆ II oraz Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

7.

Zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1435, z późn. zm.) Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest dla
pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

8.

W celu dopuszczenia pielęgniarki, do kształcenia w ramach Projektu organizator powołuje komisję kwalifikacyjną zgodnie z §30 Rozporządzenia MZ z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
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W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
w przypadku postępowania kwalifikacyjnego na kursie kwalifikacyjnym:
- kierownik kursu, jako przewodniczący,
- przedstawiciel organizatora kształcenia,
- przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego.
w przypadku postępowania kwalifikacyjnego na kursie specjalistycznym:
- kierownik kursu, jako przewodniczący,
- przedstawiciel organizatora kształcenia,
- przedstawiciel organizatora kształcenia.
9.

Organizator kształcenia w ramach Projektu, powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego osoby
ubiegające się o przyjęcie do udziału w kursie specjalistycznym/ kwalifikacyjnym, niezwłocznie od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

10. Pielęgniarce niezakwalifikowanej do udziału w kursie specjalistycznym/kwalifikacyjnym przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do organizatora w terminie 5 dni od daty powiadomienia o niezakwalifikowaniu.
11. Organizator kształcenia wyznacza kierowników kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych.
12. Kierownikiem kursu specjalistycznego/kwalifikacyjnego jest pielęgniarka:
a)

posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, min. 5 letni staż pracy w zawodzie w dziedzinie
pielęgniarstwa będącej przedmiotem kursu specjalistycznego/ kwalifikacyjnego;

b)

posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie będącej przedmiotem kursu specjalistycznego/ kwalifikacyjnego i jest aktualnie zatrudniona w tej dziedzinie.

c)

posiadająca doświadczenie w organizacji szkoleń dla kadr medycznych (kryterium preferowane).
§3

1.

Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy:
-

ocena formalna wniosku o dopuszczenie do udziału w Projekcie i dokumentacji złożonej przez pielęgniarkę/pielęgniarza, położną (posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza, położnej, aktualnego zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, położnej na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej),

-

przeprowadzenie wstępnego egzaminu testowego w siedzibie organizatora

-

kształcenia w przypadku większej liczby osób zainteresowanych niż miejsc,

-

sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.
§4

1.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie każdy uczestnik obciążony zostanie kosztami
kursu, kwotą brutto, przypadającą na jednego uczestnika, zależnej od rodzaju kursu, które musi uiścić na
konto Organizatora Kształcenia do zakończenia realizacji edycji.

2.

Za uzasadnioną przyczynę rezygnacji uważa się wyjątkową sytuację losową (np. ciężka choroba uczestnika
potwierdzone zwolnieniem lekarskim).

3.

Zgodnie z Regulaminem, Organizator Kształcenia zakłada możliwość sfinansowania noclegów uczestnikom i
uczestnikom kursów, którzy zamieszkują dalej niż 50 kilometrów od miejsca odbywania kursu, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
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ROZDZIAŁ II
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DOPUSZCZAJĄCEGO DO
KSZTAŁCENIA REALIZOWANEGO W PROJEKCIE

§1
1. Do kształcenia w ramach Projektu może przystąpić pielęgniarka/położna, która:
a) złożyła wypełniony formularz wniosku dopuszczającego do udziału w kursie wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów wymaganych w procedurze kwalifikacji do odbycia kształcenia.
b) posiada aktualne prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczpospolitej Polski.
c) posiada aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza na obszarze Rzeczpospolitej Polski, poświadczone dokumentem pracodawcy o zatrudnieniu, albo świadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu
zawodu w ramach działalności leczniczej.
d) zgodnie z założeniami projektu, co najmniej 40 procent uczestniczek i uczestników projektu współpracujących
(niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia) z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną.
e) została zakwalifikowana do odbycia kształcenia przez komisję kwalifikacyjną.
2. Pielęgniarka/położna nie może rozpocząć, ani kontynuować kształcenia
w przypadku:
a) zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
b) ograniczenia pielęgniarki w wykonywaniu określonych czynności zawodowych.
§2
1. W przypadku większej liczby zgłoszeń na daną edycję kursu, Organizator kształcenia przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań.
2. Czas przeznaczony na przeprowadzenie wstępnego egzaminu testowego to 20 minut (jedno pytanie -1 minuta).
3. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie przyznany jest jeden punkt:
- maksymalna liczba punktów stanowiących o uzyskaniu pomyślnego wyniku egzaminu wstępnego to 20 tj. 100%
ogółu
- minimalna liczba punktów stanowiących o uzyskaniu pomyślnego wyniku egzaminu wstępnego to 14 tj. 70%
ogółu.
- Odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi to 0 pkt.
- Za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi
4. Kryterium branym pod uwagę w procesie rekrutacji jest zatrudnienie w placówce świadczącej podstawową
opiekę zdrowotną - 10 pkt
5. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób jednakowej ilości punktów, komisja kwalifikacyjna bierze
pod uwagę daty złożenia formularza tych osób – pierwszeństwo dla osoby, która wcześniej złożyła formularz.
§3
1.

W sytuacji rezygnacji zakwalifikowanej pielęgniarki/pielęgniarza przed rozpoczęciem kursu specjalistycznego
organizator może zakwalifikować inną osobę.

2.

W przypadku, gdy przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne obejmowało analizę dokumentów, wówczas
organizator przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne uzupełniające i sporządzi protokół.

3.

Jeśli przeprowadzony zostanie egzamin wstępny organizator powoła kolejna osobę, która z tego egzaminu
uzyskała pozytywny wynik (czyli liczbę punktów nie mniejszą niż określone minimum zaliczające).
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ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KSZTAŁCENIU REALIZOWANYM
W PROJEKCIE

§1
1. Uczestnik kształcenia w kursie ma prawo: :
a) do uzyskania informacji dotyczącej organizacji kształcenia,
b) systematycznego uzupełniania wiedzy, zgodnie z aktualnymi osiągnięciami naukowymi,
c) do korzystania z materiałów dydaktycznych, opracowanych przez wykładowców,
d) do zapoznania z formą zaliczenia poszczególnych modułów przez wykładowcę
e) do przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
f) do konsultacji z kierownikami kursów,
g) do poszanowania godności własnej w różnych formach zajęć objętych szkoleniem,
h) do wyrażania opinii o organizacji szkolenia i programie nauczania,
2. Dopuszcza się maksymalnie 20% nieobecności podczas zajęć. W takiej sytuacji uczestnik kursu zgłasza się do
kierownika, celem ustalenia sposobu uzupełnienia zrealizowanych treści (np. samokształcenie, indywidualne
spotkania z wykładowcami). Przekroczenie 20% nieobecności dyskwalifikuje uczestnika kursu z możliwości przystąpienia do egzaminu końcowego oraz obliguje do zwrotu poniesionych przez Organizatora kształcenia poniesionych kosztów.
3. Uczestnicy i uczestniczki projektu mają prawo do otrzymania w szczególności:
a) Regulaminu organizacyjnego kursu,
b) karty kursu wraz ze stroną tytułową, stanowiącą dowód ich odbycia,
c) materiałów dydaktycznych w formie publikacji (co potwierdza własnoręcznym podpisem),
d) ciepłego posiłku dwudaniowego, ciepłych i zimnych napojów, ciastek, w trakcie trwania zajęć teoretycznych,
(co potwierdza własnoręcznym podpisem),
e) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego/kwalifikacyjnego, po uzyskaniu pomyślnego wyniku z
egzaminu końcowego wraz z Informacją o współfinansowaniu Kursu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) zwrot kosztów dojazdu na kursy na zasadach określonych przez Organizatora kształcenia – szczegółowa informacja dostępna u Organizatora kształcenia,
g) możliwość zagwarantowania noclegu na zasadach określonych przez Organizatora kształcenia – szczegółowa
informacja dostępna u Organizatora kształcenia,
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§2
1. Uczestnik kształcenia w Projekcie ma obowiązek:
a)

podpisać Formularz zgłoszeniowy – Umowa - Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie.

b)

podpisać OŚWIADCZENIE uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Brak podpisanego OŚWIADCZENIA uczestnika projektu wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych uniemożliwia udział w Projekcie.

c)

w czasie trwania kształcenia w ramach Projektu, w sytuacji zmiany dotychczasowego nazwiska oraz danych kontaktowych uczestnika Projektu zawartych w formularzu uczestnik jest zobowiązany przekazać
informację o tych zmianach i wypełnić udostępniony przez organizatora formularz o zmianie danych.

d)

uczestniczenia i brania czynnego udziału we wszystkich zajęciach objętych programem nauczania
zgodnie z harmonogramem zajęć,

e)

systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy,

f)

wywiązywania się z zadawanych prac oraz przygotowywanie się do zaliczeń i egzaminu,

g)

uzyskania wymaganych zaliczeń i wpisów w karcie szkolenia,

h)

korzystanie z materiałów dydaktycznych opracowanych i zalecanych przez wykładowców, koniecznych
do realizacji programu kształcenia,

i)

do dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne, pozostałych uczestników oraz przestrzeganie przepisów
BHP,

j)

do przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania godności i wolności drugiego człowieka.

k)

przestrzegania Regulaminu organizacyjnego przedłożonego przez organizatora,
§3

1. Uczestnik kursu w trakcie odbywania stażu powinien:
a)

zapoznać się z przepisami regulującymi odbywanie stażu,

b)

prowadzić kartę stażu,

c)

współuczestniczyć w realizacji opieki pielęgniarskiej w zakresie powierzonych zadań,

d)

stosować się do wskazówek i poleceń opiekuna stażu w realizacji powierzonych mu zadań,

e)

uczestniczyć w programowych zajęciach teoretycznych i przygotować prace pisemne w przypadku ich
zlecenia przez opiekuna stażu,

f)

udzielać pomocy w granicach posiadanej wiedzy i umiejętności, w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej
udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, poważny uszczerbek na zdrowiu oraz
w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.

g)

posiadać aktualną książeczkę zdrowia i aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia oraz zaświadczenie o
szczepieniu WZW „B”.

h)

zabezpieczyć podstawową odzież ochronną we własnym zakresie.
ROZDZIAŁ IV

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH, KIEROWNIKÓW KURSÓW, WYKŁADOWCÓW I INNYCH OSÓB PROWADZĄCYCH NAUCZANIE TEORETYCZNE I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

§1
1.

Kierownika kursu specjalistycznego/kwalifikacyjnego wyznacza Organizator zgodnie

2.

z § 26 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w drodze postępowania przetargowego.

3.

Do obowiązków kierownika należy:
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a)

ustalanie szczegółowego planu zajęć objętych programem i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego
planu,

b)

określenie obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i praktyczne,

c)

sprawowanie nadzoru nad planową realizacją zajęć teoretycznych,

d)

zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kursu
specjalistycznego/kwalifikacyjnego w ramach szkolenia praktycznego,

e)

organizowanie zaliczeń przewidzianych w programie kształcenia,

f)

wskazanie opiekunów staży cząstkowych, uprawnionych do przeprowadzenia szkolenia praktycznego,

g)

sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu kształcenia,

h)

opracowanie wykazu aktualnego piśmiennictwa i innych pomocy niezbędnych w procesie samokształcenia,

i)

przygotowanie protokołów z poszczególnych zaliczeń modułów.

j)

Prowadzenie hospitacji/obserwacji zajęć teoretycznych i praktycznych oraz dokumentowanie prowadzonych zajęć

k)

udział w komisji ds. jakości kształcenia.
§2

1.

Wykładowca zobowiązany jest do:
a)

przeprowadzania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym programem,

b)

przygotowania dla uczestników Projektu niezbędnych materiałów dydaktycznych,

c)

opracowania zadań przeznaczonych do realizacji w ramach samokształcenia oraz wskazania odpowiedniej literatury i innych źródeł ułatwiających samokształcenie,

d)

wykorzystywania w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania, pomocy naukowych oraz
nowoczesnych środków dydaktycznych,

e)

zapewnienia wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie i przekazanie treści dydaktycznych,

f)

aktualizowania treści programowych oraz prowadzenie zajęć zgodnie z programem w zakresie merytorycznym i metodycznym,

g)

przedstawienia wymagań i kryteriów zaliczenia materiału nauczania,

h)

prowadzenia kontrolnych oraz końcowych prac zaliczeniowych, stosownie do wymogów programu nauczania,

i)

prowadzenia dziennika zajęć teoretycznych: sprawdzanie listy obecności, wpisywanie tematów realizowanych zajęć,

j)
2.

przestrzeganie przepisów BHP.

2.Wykładowcami będą osoby mające wymagany staż zawodowy w dziedzinie będącej przedmiotem kursu,
doświadczenie dydaktyczne oraz kwalifikacje określone w programach poszczególnych kursów, niezbędne
do realizacji wybranych zagadnień.

3.

Wykładowcy zostaną wyznaczeni przez Organizatora w drodze postępowania przetargowego.
§3

1. Obowiązki opiekunów stażu:
a) opiekun stażu cząstkowego jest pracownikiem placówki stażowej.
b) opiekunami staży cząstkowych mogą być osoby:
- posiadające tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i co najmniej 5-letni staż pracy w przedmiotowym zakresie
- posiadające specjalizację z pielęgniarstwa, z uwzględnieniem dziedziny, w jakiej prowadzony jest kurs kwalifikacyjny lub specjalistyczny
- posiadające tytuł licencjata pielęgniarstwa.
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c) do zadań opiekuna stażu należy:
- instruktaż wstępny polegający w szczególności na zapoznaniu z celem szkolenia praktycznego, organizacją
pracy, wyposażeniem placówki, jej personelem, zakresem udzielanych świadczeń;
- instruktaż bieżący polegający w szczególności na organizacji i prowadzeniu zajęć, kontroli nad ich prawidłowym
przebiegiem, pomocy w rozwiązywaniu problemów
- instruktaż końcowy polegający na omówieniu i podsumowaniu zajęć, zaliczeniu świadczeń zdrowotnych określonych w programie kształcenia, ocenie uzyskanych wiadomości i umiejętności
§4
1. Jakość kształcenia, objętego programem kursu specjalistycznego jest kontrolowana przez zespół ds. jakości
kształcenia.
2. Zespół, o którym mowa wyżej, powołany jest przez Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
3. W skład zespołu ds. jakości kształcenia wchodzą:
a) kierownik kursu,
b) przedstawiciel kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne,
c) koordynator ds. szkoleń
4. Do zadań zespołu należy:
a) organizowanie spotkań i rozmów z kadrą dydaktyczną,
b) hospitacja zajęć teoretycznych i praktycznych,
c) kontrola jakości kształcenia dokonywana poprzez ankiety ewaluacyjne,
d) analiza wyników nauczania na podstawie testów, prac kontrolnych,
e) dokumentowanie prowadzonych działań.
ROZDZIAŁ V
SPOSOBY I ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KOŃCOWEGO

§1
1. Organizator kształcenia w ramach PROJEKTU przeprowadzi egzamin po każdym zakończonym kursie specjalistycznym/kwalifikacyjnym w formie testu pisemnego dla uczestników.
a) test zawierać będzie odpowiednio 30 pytań w przypadku kursu specjalistycznego i 60 pytań w przypadku kursu
kwalifikacyjnego.
b) test zawiera 30/60 pytań jednokrotnego wyboru. Na każde pytanie przeznacza się minutę. (30 min/30 pytań,
lub 60 min/60 pytań).
c) za każde prawidłowo rozwiązane zadanie przyznany jest jeden punkt:
- maksymalna liczba punktów stanowiących o uzyskaniu pomyślnego wyniku egzaminu końcowego to100%
ogółu tj. odpowiednio 30 pkt. lub 60 pkt.
- minimalna liczba punktów stanowiących o uzyskaniu pomyślnego wyniku egzaminu końcowego to 70% ogółu,
co stanowi odpowiednio 21 pkt. W przypadku kursu specjalistycznego i 42 pkt. w przypadku kursu kwalifikacyjnego
d) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi to 0 pkt.
e) za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi
f) w przypadku uzyskania przez 50 % uczestników poniżej minimalnej liczby punktów z egzaminu końcowego
komisja egzaminacyjna obniża próg zaliczeniowy odpowiednio do 17 lub 34 punktów.
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest zaliczenie przez pielęgniarkę/pielęgniarza zajęć teoretycznych i szkolenia praktycznego przewidzianego w programie kształcenia.
3. Pytania egzaminacyjne są przygotowywane i przechowywane w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie.
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4. Organizator kształcenia powołuje komisję egzaminacyjną zgodnie z §30 i 355 Rozporządzenia w sprawie
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 29 października 2003 r., w skład której wchodzą:
- Przewodniczący - Kierownik kursu,
- Przedstawiciel OIPiP,
- Przedstawicieli Organizatora,
- Pielęgniarka/położna
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1
1. Regulamin zatwierdza Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone przez Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w
Poznaniu w formie aneksów.
3. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie projektu,
zmiany przepisów prawa, warunków umowy o dofinansowanie projektu lub w przypadku konieczności zapewnienia spełnienia założeń i celu Projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
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