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1. Szczegółowy wykaz godzin przypadający na poszczególne moduły jednej edycji kursu
wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi wykładowców, określonymi w programie
zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
dostępnym na stronie:

http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyc
zne_3/Ordynowanie%20lekow%20i%20wypisywanie%20recept%20dla%20piel.
%20i%20pol.%20cz.%20I%20i%20II.pdf
Moduł

Nazwa modułu

Liczba godzin/jedna
edycja
wykład – 20 godz.
(grupa 20 osób)
ćwiczenia- 5 godz.
( 2 grupy 10 osobowe)

Wymagania kwalifikacyjne wykładowcy
Wykładowcami mogą być osoby
posiadające nie mniej niż 10-letni staż w
zawodzie lekarza, posiadające specjalizację
lekarską, doświadczenie praktyczne i
dydaktyczne w zakresie stosowania terapii
zachowawczej i/lub farmakologii klinicznej oraz
posiadające stopień naukowy co najmniej
doktora.
Wykładowcami mogą być osoby posiadające nie
mniej niż 5-cio letni staż zawodowy w zakresie
treści modułu, doświadczenie dydaktyczne, stopień
naukowy doktora oraz spełniające co najmniej
jeden z warunków: posiadają tytuł magistra
pielęgniarstwa/magistra położnictwa i tytuł
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany
po roku 2001 lub posiadają specjalizację lekarską.

I

Główne zasady
terapii z zastosowaniem
produktów leczniczych

II

Środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

wykład – 5 godz.
(grupa 20 osób)
ćwiczenia- 5 godz.
( 2 grupy 10 osobowe)

III

Zasady i tryb wystawiania
recept

wykład – 3 godz.
(grupa 20 osób)
ćwiczenia- 2 godz.
( 2 grupy 10 osobowe)

Wykładowcami mogą być osoby mające nie mniej
niż 5-letni staż zawodowy w zakresie treści
modułu, doświadczenie dydaktyczne oraz
spełniające co najmniej jednej z warunków:
1.Posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa lub
magistra położnictwa,
2.Posiadają specjalizację lekarską.
3.Posiadają ukończone studia wyższe na kierunku
mającym zastosowanie w ochronie zdrowia,
doświadczenie zawodowe związane z
prowadzeniem kontroli w zakresie preskrypcji
recept refundowanych (np. pracownicy
NFZ, pracownicy aptek–mgr farmacji).

IV

Aspekty prawne
i odpowiedzialność zawodowa

wykład – 5 godz.
(grupa 20 osób)

Wykładowcami mogą być osoby posiadające tytuł
magistra prawa, mające nie mniej niż 5-letni staż
zawodowy w zakresie treści modułu oraz
doświadczenie dydaktyczne i praktyczne
doświadczenie zawodowe w procesach
cywilnych.
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2. Zakres obowiązków wykładowcy
Wykładowca zobowiązany jest do:
 realizacja kursu zgodnie z programem i harmonogramem
 opracowania materiałów dydaktycznych i przekazanie ich w formie elektronicznej do akceptacji
Zamawiającego, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć,
 określenie tematyki przeznaczonej do realizacji w ramach samokształcenia oraz wskazania
odpowiedniej literatury i innych źródeł ułatwiających samokształcenie,
 zapewnienia wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie i
przekazanie treści dydaktycznych oraz wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania i
pomocy dydaktycznych
 aktualizowania treści programowych oraz prowadzenie zajęć zgodnie z programem w zakresie
merytorycznym i metodycznym,
 przedstawienia wymagań i kryteriów zaliczenia materiału nauczania,
 realizacji zaliczeń modułów zgodnie z wymogami programu ( przygotowywanie testów, zadań,
opisów przypadku itp.)
 bieżące prowadzenie dokumentacji kursowej: dziennika zajęć teoretycznych, listy obecności,
kart kursu i pozostałej wskazanej przez Zamawiającego
 informowania Zamawiającego w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach i
trudnościach w realizacji zadania,
 przekazania Zamawiającemu oryginałów dokumentów z kursów,
 terminowej realizacji powierzonego zadania,
 prowadzenia i przekazywania ostatniego dnia danego miesiąca, miesięcznej ewidencji godzin i
zadań wykonywanych na rzecz projektu oraz pozostałej aktywności zawodowej ( wg wzoru
dostarczonego przez Zamawiającego)
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