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Ogłoszenie o naborze nr 6 uzupełniającym 
 

7.08.2018 r.  
 

Szkolenie dla studentów SUM 
 

„Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych – Advanced Cardiovascular 
Life Support (ACLS)” 

 
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 116/2016 

Rektora SUM z dnia 2.08.2016 r. z późn. zm. (t.j. Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa 

stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 208/2016 Rektora SUM z dnia 22.12.2016 r.) 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do zadań związanych z naborem pilotażowej 

grupy studentów kierunków lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, pielęgniarstwo, 

położnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i wprowadzenia 

Regulaminu udziału w szkoleniach z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. 

 

Szkolenie realizowane i finansowane jest w ramach projektu „Centrum Symulacji 

Medycznej – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej” realizowanego 

w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
Uczestnikiem Szkolenia może być: 
 
student/ka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ostatniego lub 
przedostatniego roku jednolitych, nieodpłatnych studiów na kierunkach: lekarski , lekarsko 
– dentystyczny, prowadzonych w języku polskim oraz ostatniego lub przedostatniego roku 
nieodpłatnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku położnictwo 
prowadzonych w języku polskim, który był uczestnikiem szkolenia BLS i posiada ważny 
certyfikat AHA. 
 

Liczba miejsc 12 w tym: kierunek lekarski - 9 , lekarsko-dentystyczny - 2, położnictwo - 

1. 

 

 

 

Miejsce szkolenia: ul. Gallusa 12, 40-569 Katowice, sala 15 

 

ACLS/kurs podstawowy - dla studentów SUM – 1 grupa po 12 osób 

 

Terminy szkolenia:  
 

Kurs 1 
29.09.2018 
30.09.2018 

sobota 
gr. 1 

9:00 - 18:00 

niedziela 9:00 - 15:00 
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Uczestnik szkolenia zostanie przypisany do grupy 1 zgodnie 

z wyborem wskazanym przy złożeniu formularza wg kolejności zgłoszeń. 

 
O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa i numerze grupy student/ka zostanie 

poinformowany/a pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

 
Termin składania formularzy:  
 
Formularze w formie elektronicznej proszę wypełnić do dnia 30.08.2018 r. do godz. 
24:00. 
 
Formularze będą zamieszczane na stronie internetowej www.cdism.sum.edu.pl  

w zakładce projektu „Centrum Symulacji Medycznej – odpowiedzią na potrzeby 

współczesnej edukacji medycznej”  - szkolenia i konferencje.  

 

O udziale w Szkoleniu decyduje uzyskane miejsce na liście rankingowej oraz spełnienie 
kryteriów formalnych i kryteriów merytorycznych.  

1. Kryteria formalne: kompletność dokumentacji, terminowość złożenia formularza 
zgłoszeniowego, ważny certyfikat BLS AHA. 

2. Kryteria merytoryczne: średnia ocen (kryterium obligatoryjne), działalność 
w kołach naukowych w ramach STN (kryterium dodatkowe), wolontariaty 
w obszarze zdrowia (kryterium dodatkowe). 

3. Średnia ocen z zakończonego roku akademickiego poprzedzającego rok złożenia 
formularza dla studentów ostatnich lat nieodpłatnych studiów prowadzonych w 
języku polskim na kierunkach objętych wsparciem Projektu zgodnie z § 5 ust. 1 
Regulaminu, obliczona na podstawie zasad opisanych poniżej, zostanie przekazana 
na wniosek Sekretarza Komisji przez dziekanaty właściwych Wydziałów w formie 
arkuszy kalkulacyjnych .xls. 

4. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów 
uzyskanych za spełnienie kryteriów merytorycznych. W przypadku uzyskania takiej 
samej ilości punktów o kolejności decyduje kolejność złożenia formularza 
zgłoszeniowego.  

5. Sporządzania listy rankingowej dokonuje Komisja Rekrutacyjna.  

6. Do obliczenia sumy punktów, o której mowa powyżej stosuje się następujące zasady 
punktacji: 

a) średnia ocen zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku pomnożona x 100 = ilość 
punktów za średnią potwierdzona w sposób wskazany powyżej. 

b) działalność w kole naukowym w ramach STN przez co najmniej 3 semestry - 30 pkt 
(w maksymalnym wymiarze 150 pkt za działalność w co najmniej 5 kołach 
naukowych) potwierdzona odrębnym zaświadczeniem, 

c) udział w wolontariacie w obszarze ochrony zdrowia w okresie trwania studiów - 50 
pkt potwierdzony odrębnym zaświadczeniem, porozumieniem lub umową, której 
Stroną jest Uczestnik. 

http://www.cdism.sum.edu.pl/
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Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne (pierwsze oraz ewentualnie kolejne 
listy rankingowe będą zamieszczane na stronie internetowej www.cdism.sum.edu.pl 
i zawierają następujące informacje: 

 nr albumu, 
 liczba punktów, 
 wynik kwalifikacji. 
 

Uczestnicy szkolenia zostaną powiadomieni o fakcie zakwalifikowania w formie 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym. 
Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do szkolenia z powodu wyczerpania limitu 
miejsc stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca na liście rankingowej 
np. w przypadku rezygnacji kandydata z udziału w szkoleniu, osoby z listy rezerwowej mogą 
zostać zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście 
rankingowej. 

 
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się w wyznaczonym terminie szkolenia 
uczestnik szkolenia traci możliwość zaliczenia szkolenia oraz zobowiązany jest do zwrotu 
wszelkich kosztów poniesionych przez SUM z tego tytułu. 

Uczestnik ma prawo do usprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu: 

- w przypadku choroby lub odosobnienia potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim lub 
decyzją właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydaną zgodnie z przepisami o 
zwalczaniu chorób zakaźnych, 

- w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez 
Studenta/tki osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego 
zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza 
potwierdzonych przez Dyrektora w/w instytucji, lub choroby niani lub dziennego opiekuna 
na podstawie kopii zaświadczenia lekarskiego,  

- w przypadku imiennego wezwania do osobistego stawienia się, na podstawie 
wystosowanego wezwania przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku 
obrony, organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, 
policji lub organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze 
strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające 
adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie. 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nie pokrywa innych ewentualnych kosztów 
poniesionych przez uczestników w związku z udziałem w szkoleniu (np. koszty dojazdu, 
koszty noclegu). 
 
Uczestnictwo w szkoleniach nie zwalnia Studenta/tki z realizacji obowiązków wynikających 
z bieżącego toku studiów. 
 

Uczestnik szkolenia otrzymuje: 

 Imienny certyfikat American Heart Association.  
 Oryginalne, bezzwrotne i aktualne na dzień przeprowadzenia kursu materiały 

szkoleniowe (podręczniki, płyty CD) na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu. 
 Środki ochrony indywidualnej.  

http://www.cdism.sum.edu.pl/
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 Poczęstunek podczas szkolenia: kawa, herbata w porcelanowych/szklanych filiżankach 
naczyniach, woda mineralna 0,5l w szklanych butelkach, 2 rodzaje soków w szklanych 
butelkach po min. 200 ml, cukier, śmietanka do kawy, mix kruchych ciasteczek, 
drożdżówka. 

 

Liczba uczestników szkolenia będzie wynosić 12 uczestników, przy czym stosunek liczby 
uczestników do liczby fantomów nie będzie większy niż 2:1. 


