Procedura rekrutacji Zespołu Ekspertów/-ek Projektu – ZEP 1
wypracowującego założenia do nowego rozwiązania

§1
Informacje i postanowienia ogólne

1. Projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu
widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji
endoskopowych” (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego (zwane dalej CMKP) w partnerstwie z Excellence In Society
and Congress (ESC) BV oraz European Federation of the International Society for
Digestive Surgery (zwanych dalej Partnerami ponadnarodowymi lub Partnerami)
w ramach

Programu

Operacyjnego

Wiedza

Edukacja

Rozwój

2014-2020,

Osi priorytetowej IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3:
Współpraca ponadnarodowa.
2. Projekt realizowany jest od 02.01.2017 do 30.09.2021 r.
3. Projekt ma charakter ponadnarodowy.
4. Biuro Beneficjenta Projektu znajduje się przy ul. Marymonckiej 99/103, 01-813 Warszawa,
tel. 22 56 93 891, e-mail: endosymulacja@cmkp.edu.pl i jest dostępne w dni robocze od
godz. 08.00 do 15.00.
5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Projekt jest realizowany

na

podstawie

umowy

o

POWR.04.03.00-00-0291/16-00 z dnia 28 grudnia 2016 r.

dofinansowanie

nr

UDA-

zawartej między Centrum

Medycznym Kształcenia Podyplomowego a Skarbem Państwa – państwową jednostką
budżetową Centrum Projektów Europejskich oraz na podstawie następujących umów
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partnerskich: umowy o współpracy ponadnarodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zawartej
pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego a European Federation
of the

International

Society

for

Digestive

Surergy;

umowy

o

współpracy

ponadnarodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Centrum Medycznym
Kształcenia Podyplomowego a Excellence in Society and Congres (ESC).
7. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia
specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny poprzez opracowanie,
przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania zawierającego elementy
dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej przy
wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów ponadnarodowych.
8. Informacja o Projekcie jest dostępna: na stronach internetowych CMKP oraz Partnerów
ponadnarodowych.
9. Niniejsza Procedura określa zasady rekrutacji Ekspertów/-ek Zespołu wypracowującego
założenia do nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy)
we współpracy z Partnerami ponadnarodowymi.

§2
Rekrutacja do ZEP 1

1. Celem działania ZEP 1 jest zebranie doświadczeń i dobrych praktyk zarówno krajowych
i zagranicznych służących bezpośrednio wypracowaniu założeń dla nowego rozwiązania
dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem symulatorów oraz
proponowanym wykazem optymalnego wyposażenia mającego powstać Centrum
Symulacji Endoskopowej (zwanego dalej CSE).
2. Zakres zadań Eksperta/-ki ZEP 1:


udział w wizytach studyjnych w kraju i zagranicą na podstawie delegacji,



przygotowanie sprawozdania z wizyty studyjnej w kraju/zagranicą,
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przygotowanie części raportu dotyczącego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
symulatorów wraz z wykazem optymalnego wyposażenia CSE na podstawie
zebranych doświadczeń krajowych i zagranicznych według przekazanego wzoru,



udział w spotkaniach konsultacyjnych i współpraca z ekspertem zewnętrznym
w zakresie optymalnego wyposażenia CSE, nadzór nad potencjalnymi zmianami
legislacyjnymi/prawnymi wynikającymi z nowych rozwiązań.

3. Rekrutacja

do

ZEP

1

jest

rekrutacją

wewnętrzną,

prowadzoną

wśród

pracowników/pracowniczek CMKP o następującym profilu:


czynny zawodowo lekarz będący równocześnie nauczycielem akademickim
i pracownikiem CMKP,



w przypadku lekarzy – osoby posiadające tytuł specjalisty lub lekarz będący
w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny związanej z endoskopią lubstopień
doktora

nauk

medycznych/doktora

habilitowanego/tytuł

profesora

nauk

medycznych,


ekspert/-ka o udokumentowanym dorobku zawodowym w określonej dziedzinie
medycyny związanej z endoskopią (staż pracy i/lub liczba publikacji),



ekspert/-ka specjalizujący/-a się w następujących technikach endoskopowych:
artroskopia, laparoskopia, bronchoskopia, kolonoskopia, gastroskopia.

Dodatkowo:


ekspert/-ka o udokumentowanym dorobku zawodowym w zakresie rozwiązań
prawnych,

organizacyjnych

i

systemowych

dotyczących

szkoleń

specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,


ekspert/-ka – instruktor/-ka symulacji medycznych – osoba posiadająca
umiejętności i wiedzę pozwalającą na swobodne kreowanie symulowanych
warunków klinicznych stanu pacjenta i scenariuszy symulacyjnych, wymagane
doświadczenie w zakresie obsługi sprzętu symulacyjnego.

4. Podczas rekrutacji Ekspertów/-ek do ZEP 1 stosowana będzie zasada równości szans
i niedyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność.
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5. Procedura rekrutacyjna będzie prowadzona zgodnie z przestrzeganiem zasad ochrony
danych osobowych.
6. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a) Przesłanie przez Kierownika Projektu pisma inicjującego proces rekrutacji wraz z
załącznikami (informacja o projekcie, formularz zgłoszeniowy eksperta/-ki )
rekrutację do Kierowników Klinik i Zakładów CMKP;
b) Przesłanie przez Kierownika Projektu pisma inicjującego proces rekrutacji wraz z
załącznikami do członków Rady Naukowej
c) Przekazanie przez Kierowników Klinik i Zakładów CMKP informacji o rekrutacji
do ZEP 1 osobom odpowiadającym profilowi określonemu w §2 pkt. 2 niniejszego
Regulaminu;
d) Składanie, w terminie określonym w piśmie inicjującym rekrutację, przez osoby
odpowiadające profilowi określonemu w §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu
dokumentów rekrutacyjnych (wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z CV)
w Biurze Projektu;
e) Powołanie przez …………………. Komisji Rekrutacyjnej dla ZEP 1;
f) Dokonanie

przez

Komisję

Rekrutacyjną

wyboru

ekspertów/-ek,

którzy

w największym stopniu spełniają kryteria wskazane w §2 pkt. 3. niniejszego
Regulaminu. Wybór zostanie dokonany w oparciu o analizę przesłanych przez
kandydatów/-ki formularzy i CV.
g) Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej i podpisanie go przez
wszystkich jej Członków.
§3
Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej
1. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego kandydata/ każdej kandydatki
do ZEP 1 będzie przechowywana w Biurze Projektu w miejscu niedostępnym dla
osób trzecich.
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2. Po zakończeniu realizacji Projektu, dokumentacja zostanie zarchiwizowana zgodnie
z „Procedurą postępowania z dokumentacją, powstałą w wyniku realizacji w CMKP
projektów współfinansowanych ze środków UE, w latach 2014-2020”.
§4
Postanowienia końcowe
1. Procedura obowiązuje od 6 marca 2017 r.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Aktualna treść Regulaminu rekrutacji Ekspertów/-ek Zespołu wypracowującego założenia do
nowego rozwiązania jest dostępna w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej:
http://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/symulacje-endoskopowe/.
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