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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁUZAPROSZENIE DO UDZIAŁUZAPROSZENIE DO UDZIAŁUZAPROSZENIE DO UDZIAŁU    

W  SZKOLENIU SPECJALIZACYJNYM W DZIEDZINIE PIEL ĘGNIARSTWA 

ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI 
DLA PIEL ĘGNIAREK/PIEL ĘGNIARZY – OŚWIĘCIM 2017/2018 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED  zaprasza do udziału w szkoleniu 
specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla 
pielęgniarek/pielęgniarzy, które realizowane jest na terenie miasta Oświęcim. 

2. Rekrutacja uzupełniająca na specjalizację realizowana jest na bieżąco do dnia 7 czerwca 2017r. 

3. Kolejne zajęcia teoretyczne realizowane będą w dniach: 20 i 21 maja 2017r. oraz 
10 i 11 czerwca 2017r. od godz. 900 w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Orędowników Pokoju przy 
ul. Budowlanych 68 w Oświęcimiu. 

4. Zajęcia teoretyczne prowadzone są raz w miesiącu – sobota, niedziela, na terenie miasta Oświęcim. 

5. Zajęcia praktyczne realizowane będą od poniedziałku do piątku w wyznaczonych placówkach stażowych 
na terenie województwa małopolskiego lub śląskiego zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

6. Szkolenie będzie trwało 18 m-cy. Egzamin Państwowy w sesji wiosennej 2019r. 

7. Całkowity koszt szkolenia specjalizacyjnego wynosi 4 290 zł. Płatność składa się z: 
• opłaty rekrutacyjnej 150 zł (płatnej wraz ze złożeniem wniosku o zakwalifikowanie do specjalizacji), 

• 18 rat w wysokości 230 zł (płatnych do 10-go każdego miesiąca od maja 2017r. do października 2018r.).  

8. Warunkiem przystąpienia do specjalizacji jest: 
• posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/piel ęgniarza, 
• przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/piel ęgniarza okresu minimum 2 lat w ostatnich 5 latach, 

9. Warunkiem zakończenia specjalizacji u Organizatora jest spełnienie jednego z warunków:  
• posiadanie/uzyskanie tytułu specjalisty po 2001r., 
• ukończenie kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych, 
• ukończenie kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, 
• uzyskanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013. 

10. Warunkiem przystąpienia do Egzaminu Państwowego specjalizacji w Warszawie jest: 
• posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” 

dla pielęgniarek i położnych, 
• posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych. 

11. Dla osób nie posiadających zaświadczeń o ukończeniu wymaganych kursów, Organizator 
przewiduje ich zorganizowanie w trakcie trwania specjalizacji (szczegóły u Organizatora). 

12. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zarekrutowanie grupy co najmniej 15-tu uczestników. 

13. UWAGA !!! W przypadku przyst ąpienia do egzaminu końcowego specjalizacji grupy minimum 
25 osób koszt specjalizacji obniżony zostanie do kwoty 4 060 zł. 

14. W celu przystąpienia do specjalizacji należy: 
• złożyć wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji, 
• wpłacić na konto bankowe Organizatora opłatę rekrutacyjn ą w wysokości 150zł, 
• przesłać kserokopie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, 
• przesłać dokument/dokumenty potwierdzające przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza okresu 

minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat. 

Dokumenty (wraz z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej) można składać drogą elektroniczną, osobiście do biura 
organizatora, za pośrednictwem poczty lub fax-em na bieżąco najpóźniej do dnia 7 czerwca 2017r.  

Organizator zwraca uczestnikom wpłacone opłaty rekrutacyjne w przypadku nie otwarcia specjalizacji. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.teachmed.edu.pl pod numerami telefonu: 
77 5461749 ; 728 182 993, fax: 77 442 50 41 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@teachmed.edu.pl    


