Załącznik do regulaminu certyfikacji kursów nr 2-K
Załącznik 2-K odnosi się do osoby prowadzącej szkolenie (kurs) .
Jeżeli kurs prowadzony jest przez więcej niż jednego instruktora, należy wypełnid osobny formularz
dla każdego instruktora, a w formularzu 3-K wskazad, za które części kursu są odpowiedzialni.
Punkty w poszczególnych wierszach tabeli nie podlegają sumowaniu.
NP – pozycje nie punktowane
Maksymalna wartośd punktowa do uzyskania : 200
Minimalna wartośd punktowa : 100 i więcej

Lp.

Opis zdarzeń

Wartość
punktowa

Maksymalna
Wartość
punktowa

NP

0

NP

0

Informacje poddane
ocenie

1
Nazwa kursu
Imię i nazwisko
Instruktora
2

2

4

5

6

Miejsca prowadzenia
kursu w Polsce (proszę
wskazad wszystkie
miejsca w których
odbywad będzie się kurs)
Przynależnośd
wykładowcy do
organizacji zawodowej
(jakiej?).
Proszę załączyd
odpowiednie dokument
potwierdzające
Wykształcenie medyczne
wykładowcy. Proszę
wskazad jakie oraz
wskazad specjalizację lub
tytuł naukowy
Wykształcenie inne, nie
medyczne wykładowcy.
Proszę wskazad jakie oraz
wskazad specjalizację lub
tytuł naukowy
Doświadczenie kliniczne.
Wykładowcy nie
posiadający wykształcenia






Brak
Organizacje krajowe
lub instytucje np.
wyższe uczelnie i
Instytuty naukowe.
Organizacje
międzynarodowe

5
30
50

50

NP

0

NP
0





Do 5 lat
5-10 lat
Powyżej 10 lat

5
15
25

25

medycznego wskazują na
doświadczenie w zakresie
przedmiotu który
wykładają.

7

Doświadczenie
pedagogiczne w
prowadzeniu zajęd.
Proszę wskazad jakie.







Brak
Specjalistyczne kursy
pedagogiczne
przygotowujące do
nauczania
Studia pedagogiczne
Studia doktoranckie

5
15
25
25
25







8

9

Liczba asystentur
(hospitacji) jakie odbył
wykładowca przed
rozpoczęciem
samodzielnego
prowadzenia kursu w
przeliczeniu na dni.
Czy wykładowca zdał
Międzynarodowy
egzamin instruktorski
uprawniający go do
prowadzenia szkolenia
lub uzyskał inne formalne
prawo do prowadzenia
szkoleo. Proszę załączyd
odpowiednie dokumenty
lub kopie dyplomu.

Praktyka
akademicka lub
szkolenia
podyplomowe:
Do 5 lat
5-10 lat
Powyżej 10 lat

1-30 dni
30-60 dni
Powyżej 60 dni






Brak
Inny dokument
stwierdzający prawo
do prowadzenia
szkoleo
Egzamin
instruktorski

10
15
25

15
30
50

50

5
20

50

50

