Załącznik nr 3-K
Załącznik 3-K odnosi się do zawartości merytorycznej kursu
Punkty w poszczególnych wierszach tabeli nie podlegają sumowaniu.
NP – pozycje nie punktowane
1. Maksymalna wartośd punktowa do uzyskania przy akredytacji seminarium: 190
Minimalna wartośd punktowa : 95
2. Maksymalna wartośd punktowa do uzyskania przy kursach 1 modułowych: 260
Minimalna wartośd punktowa : 130
3. Maksymalna wartośd punktowa do uzyskania przy kursach modułowych: 410
Minimalna wartośd punktowa : 205

Wartość
punktowa
Lp.

Opis zdarzeń

Informacje podane
oceniane

1

Proszę wskazad zgodnie z
regulaminem formę
prowadzenia zajęd :
 Seminarium : 5 –
30 godz. edu.
 Kurs: powyżej 30
godz. edu.
Oraz czy szkolenie jest
wielomodułowe

Seminaria
Kursy:
 30-40h
Kursy modułowe:
 41-100h
 101-150h
 151-200h
 201-250h
 >251h

2

Konspekt kursu z opisem
przekazywanych treści (cel,
metoda) Ocenie poddane
zostaną spójności
programu z
wykształceniem i
doświadczeniem
instruktora oraz dostępną
wiedzą z danego zakresu.
W przypadku prowadzenia
kursu przez więcej niż
jednego wykładowcę
proszę wskazad podział
tematyczny i procentowy.






zawartośd kursu
(przydatnośd
praktyczna )
Metody
prowadzenia
Zgodnośd treści z
EBM
Zgodnośd treści z
doświadczeniem
wykładowcy

1h = 0,5pkt
Kursy:
25 pkt
45 pkt
60 pkt
80 pkt
100 pkt
150 pkt

Maksym
alna
wartość
punktow
a
15
25
150

20

10
20
10

60

3

4

Podział zawartości kursu na
częśd praktyczne i
teoretyczne. Cześd
praktyczne związane z
terapią oceniane są
wyłącznie te, które
demonstrowane są przez
fizjoterapeutę.
Ocena skryptu pod
względem EBM, i
przydatności skryptu do
kursu. Proszę załączyd
skrypt.

do 30 % praktyki
31-50 % praktyki
Powyżej 50 % praktyki






Zawartośd
skryptu
(przydatnośd
praktyczna )
Forma
Zgodnośd treści z
EBM

5
10
30

30

35
15

5
15
NP

5

6

7

8

9

Demonstracja pacjentów
na kursach . Czy w ramach
prowadzonego kursu
instruktor demonstruje
praktyczne zastosowanie
wykładanej wiedzy.
Czy w trakcie
prowadzonego kursu
uczestnicy samodzielnie
pracują z pacjentami w celu
zdobycia praktycznych
umiejętności.
Egzamin koocowy

Zadeklarowana Liczba
uczestników przypadająca
na jednego instruktora w
czasie szkolenia. (Jeżeli
szkolenie prowadzone jest
przez dwóch instruktorów
jednoczasowo np. z
asystentem liczba
uczestników przeliczana
jest osobno na każdego
instruktora)
Kurs prowadzony w języku
polskim

Seminarium
 1-2 demonstracji
na kursie lub
module
 3-5 demonstracji
na kursie lub
module

10
25
25

Tak
Nie
Seminarium

25
0
NP

25

Szkolenia modułowe
Szkolenia
jednomodułowe i
Seminarium
do 16
17-24
25 i więcej

25

25

TAK
NIE

NP
30
10
5

30

30

Kurs prowadzony w języku
obcym z tłumaczem

TAK

15

Kurs prowadzony w języku
obcym bez tłumacza

TAK

0

30

