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              Katowice, dn. 24.02.2021 r. 

INFORMACJA 

dot. zakończenia naboru do udziału w  III edycji szkolenia z zakresu ”Metodyki nauczania 

przedmiotów medycznych z uwzględnieniem metody symulacji”, które odbędzie się w formule on-

line, w  terminie 26 – 28 luty 2021 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice), finansowanego ze 

środków projektu „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej” współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

 

Numer umowy o dofinansowanie: POWER.05.03.00-00-0003/15-00 z dnia 04.03.2016 r. 

 
W związku z zakończeniem naboru do udziału w szkoleniu zakwalifikowano 19 uczestników: 
 

Miejsce 
w rankingu 

Kod pracownika 
Liczba uzyskanych 

punktów 
 

Wynik 

1 1 a  60 zakwalifikowany/a 

2 2 b  50 zakwalifikowany/a 

3 3 c 40 zakwalifikowany/a 

4 4 d 30 zakwalifikowany/a 

5 5 e 30 zakwalifikowany/a 

6 ex aequo 6 f 30 zakwalifikowany/a 

6 ex aequo 7 g 30 zakwalifikowany/a 

7 8 h 30 zakwalifikowany/a 

8 9 i 30 zakwalifikowany/a 

9 ex aequo 10 j 30 zakwalifikowany/a 

9 ex aequo 11 k 30 zakwalifikowany/a 

9 ex aequo 12 l 30 zakwalifikowany/a 

9 ex aequo 13 ł 30 zakwalifikowany/a 

10 14 m 30 zakwalifikowany/a 

11 15 n 20 zakwalifikowany/a 

12 16 o 20 zakwalifikowany/a 

13 ex aequo 17 p 20 zakwalifikowany/a 

13 ex aequo 18 q 20 zakwalifikowany/a 

14 19 r 20 zakwalifikowany/a 
 

Do udziału w ww. szkoleniu do dnia 18.02.2021 r. do godz. 12:00 (termin zakończenia przyjmowania 

zgłoszeń) zgłosiło się 16 chętnych. 3 osoby zgłosiły się po terminie (18.02.2021 r. o godz. 12:11 

z kierunku lekarsko-dentystycznego, 19.02.2021 r. o godz. 08:45 z kierunku lekarskiego/lekarsko-

dentystycznego oraz 19.02.2021 r. o godz. 14:33 z kierunku lekarsko-dentystycznego). W związku 

z faktem, że jest to ostatnia edycja przedmiotowego szkolenia (które zawiera istotne informacje 
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z zakresu metodologii prowadzenia zajęć z zastosowaniem metody symulacji) oraz ze względu, że 

zostały jeszcze wolne miejsca na kierunkach objętych wsparciem, 2 osoby, które przesłały 

formularze zgłoszeniowe po terminie, w drodze wyjątku, zostały zakwalifikowane do udziału 

w przedmiotowym szkoleniu.    

 

Wszystkie zakwalifikowane osoby spełniły wymogi merytoryczne i formalne określone w ogłoszeniu 

o naborze do udziału w szkoleniu. 

 

Liczba miejsc wynosiła 24 (w związku z zapisem umowy o numerze RZP/404/19 z dn. 03.04.2019 r. -    

§ 2 pkt 3, dopuszcza powiększenie grupy szkoleniowej o maksymalnie 4 osoby, tj. zwiększenie 

uczestników III edycji z 20 do 24 osób. 

 

Reasumując, po zakończonym naborze do III edycji szkolenia zostało zakwalifikowanych 19 osób        

(4 z kierunku lekarskiego, 8 osób z kierunku położnictwo oraz 7 osób z kierunku lekarsko-

dentystycznego). 

UWAGI KOŃCOWE 

 

W związku ze zgodą na wprowadzenie zaproponowanej zmiany, otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia 

(za pośrednictwem SL 2014 w dniu 23.01.2020 r. - pismo o znaku: OIOM2.9022.5.2019.KKM(2) z dn. 

20 stycznia 2020 r.), ostateczna wersja ilości miejsc na wszystkie III edycje szkolenia wynosiła 60 

osób i wyglądała następująco: 

 

- 20 osób z kierunku lekarskiego 

- 18 osób z kierunku lekarsko-dentystycznego 

- 12 osób z kierunku pielęgniarstwo 

- 10 osób z kierunku położnictwo. 

 

Po zakończeniu naboru na III edycję szkolenia wykorzystanie miejsc z poszczególnych kierunków 

objętych wsparciem wygląda następująco:  

- 15 osób z kierunku lekarskiego 

- 13 osób z kierunku lekarsko-dentystycznego 

- 12 osób z kierunku pielęgniarstwo 

- 10 osób z kierunku położnictwo. 

 


