
 
Formularz zgłoszeniowy 

 do Programu Standaryzowanego/Symulowanego Pacjenta 

1. Dane osobowe kandydata: 

Nazwisko: ............................................ Imię: ...................................................... 

Data urodzenia: rok ............. miesiąc ........ dzień ........ miejscowość ........................ 

PESEL:  

 

2. Dane teleadresowe : 

Adres zamieszkania 

Kod pocztowy ………………,  poczta  ……………........……… 

Miejscowość  ……………………………ul ………………….. nr domu ................ 

Adres  do korespondencji ( jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Kod pocztowy ………………,  poczta  ……………........……… 

Miejscowość  ……………………………ul ………………….. nr domu ................ 

Kontakt: 

Tel. kom. …………………………………………… 

E-mail. ……………………………………………… 

3. WYKSZTAŁCENIE (właściwe zakreślić): 

1. Podstawowe 

2. Gimnazjalne  

3. Zasadnicze zawodowe  

4. Średnie 

5. Wyższe  

4. Poziom znajomości języków obcych (w mowie i piśmie): 

 Komunikatywny średniozaawansowany biegły 

j. angielski    

j. niemiecki    

    

    

           



 
 

5. Czym się aktualnie zajmujesz (właściwe zakreślić) 

1. Osoba pracująca 

2. Bezrobotna 

3. Emeryt/ rencista 

6. Życie zawodowe  

1. Zawód wykonywany (obecnie lub w przeszłości): 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Staż pracy (ogólnie lata): …………………………………………………. 

3. Miejsce zatrudnienia( aktualne):…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Dyspozycyjność: 

godziny poniedziałek Wtorek środa czwartek piątek 

8 - 12      

12 -16      

16 - 20      

 

7. Dodatkowe kwalifikacje: (np. wykształcenie medyczne, umiejętności 

aktorskie, potwierdzone certyfikatem /dyplomem uczestnictwa 

w szkoleniu /kole aktorskim /amatorskiej grupie aktorskiej /warsztatach 

aktorskich, kursie animatora kultury lub/i posiadająca wykształcenie 

aktorskie). 

…………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. Cechy osobowości wraz z uzasadnieniem. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 
9. Informacje dodatkowe: 

1. Skąd dowiedziałeś się o Programie Standaryzowanego/Symulowanego 

Pacjenta? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Jaki jest główny powód, dla którego chciałbyś pracować w charakterze 

Standaryzowanego/Symulowanego Pacjenta? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. W jaki sposób program Standaryzowanego/Symulowanego Pacjenta zyska 

dzięki Twojemu udziałowi ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Czy brałeś udział w zajęciach, szkoleniach prowadzonych metodami 

aktywnymi, np. w warsztatach, zajęciach prowadzonych metodą symulacji 

medycznej?  

Nie  Tak 

Jeśli tak to,  jakich?: 

………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki( do podpisania) 

1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych  

Podpis : Data i miejsce  

2. Wyrażenie zgody na ćwiczenie nieinwazyjnych procedur medycznych przez 

studentów polegających na np. mierzeniu ciśnienia lub dopinaniu modeli 

szkoleniowych 

Podpis : Data i miejsce  

 


