Formy doskonalenia zawodowego zgodnie z projektem

Ilość punktów obecnie

Proponowana zmiana

Uwaga

1

za udział w kursie doskonalącym zakończonym
egzaminem

120 pkt za cały kurs, z pozytywnie
zaliczonym egzaminem końcowym

dopisano: pozytywnie
zaliczonym egzaminem
końcowym

zmiana zasadna

2

za udział w kursie rozszerzającym uprawnienia
zakończonym egzaminem- NOWA

BRAK formy doskonalenia, za którą
obecnie można otrzymać punkty

120 pkt. za cały kurs, z
pozytywnie zaliczonym
egzaminem końcowym

dodana forma doskonalenia jest
bezzasadna gdyż kurs doskonalący
(§7.3 pkt.1) jest tożsamy z kursem
rozszerzającym (§7.3 pkt 2)

BRAK formy doskonalenia, za którą
obecnie można otrzymać punkty

120 pkt.

zmiana zasadna

bez zmian

brak uwag

za ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia na
kierunku ratownictwo medyczne dla osób wykonujących
zawód ratownika medycznego o których mowa w art. 4 pkt
3
3 b, c, d, e ustawy o zawodzie ratownika medycznego i
samorządzie zawodowym ratowników medycznychNOWA

4

za udział w seminarium

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę
trwania seminarium, nie więcej jednak
niż 8 punktów edukacyjnych za całe
seminarium

5

za przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie,
zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub
przedstawienie komunikatu albo plakatu

5 pkt

10 pkt

brak uzasadnienia dla powyższenia
ilości pukntów edukacyjnych z 5 do 10

6

za udział w posiedzeniu szkoleniowym, o którym mowa w
§ 5 pkt 2

2 pkt

bez zmian

brak uwag

za przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu
szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia
7
zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu
na tym posiedzeniu

10 pkt

5 pkt

obniżenie ilości punktów z 10 do 5 nie
zostało uzasadnione. Proponuje by
punktacja była zbliżona do formy
doskonalenia zawodowego opisanej w

§7.3 pkt.5

2 pkt. za każdy dzień, nie więcej jednak
niż 10 pkt. edukacyjnych za udział w
całym kongresie, zjeździe, konferencji
lub sympozjum naukowym

bez zmian

brak uwag

9

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę
za udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach trwania szkolenia, nie więcej jednak niż
szkolenia organizowanych przez pracodawców
80 punktów edukacyjnych za całe
szkolenie;

bez zmian

brak uwag

10

za udział w warsztatach organizowanych przez Centrum
Symulacyjne, lub z wykorzystaniem Rzeczywistości
Wirtualnej- NOWA

BRAK formy doskonalenia, za którą
obecnie można otrzymać punkty

1 punkt edukacyjne za każdą
godzinę trwania szkolenia, nie
więcej jednak niż 30 punktów
edukacyjnych za całe szkolenie

zmiana zasadna

5 pkt.

5 pkt., nie więcej jednak niż 20
punktów edukacyjnych w
okresie edukacyjnym;

zawężenie do 20 punktów w 5-letnim
okresie edukacyjnym jest zbyt
znaczącym ograniczeniem w
porównaniu choćby do szkoleń
stacjonarnych.

a) książki naukowej

50 pkt.

bez zmian

brak uwag

b) książki popularnonaukowej - 20 punktów edukacyjnych,

20 pkt.

bez zmian

brak uwag

c) artykułu naukowego oryginalnego - 15 punktów
edukacyjnych,

15 pkt.

bez zmian

brak uwag

d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w
książce naukowej lub popularnonaukowej

10 pkt.

bez zmian

brak uwag

e) artykułu popularnonaukowego, programu
multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych

5 pkt.

bez zmian

brak uwag

8

za udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub
sympozjum naukowym

11

11) za udział w internetowym programie edukacyjnym – 5
punktów edukacyjnych, nie więcej

12

za opublikowanie jako autor lub współautor:

f) tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub
popularnonaukowego

g)prowadzenie kursów certyfikowanych jako
trener/instruktor/dyrektor- NOWA

odpowiednio 50 % liczby punktów, o
których mowa w lit. a - e.

bez zmian

brak uwag

BRAK formy doskonalenia, za którą
obecnie można otrzymać punkty

liczba punktów równa jest
połowie punktów
przyznawanych kursantowi za
udział w szkoleniu, w
przypadku prowadzenia kursu
doskonalącego liczba punków
za dzień kursu. Maksymalna
liczba punktów przyznawanych
za prowadzenie kursów w
okresie rozliczeniowym wynosi
40

zmiana zasadna

