Regulamin egzaminu wstępnego
Specjalizacja w dziedzinie opieki paliatywnej dla pielęgniarek i pielęgniarzy finansowana
przez Firmę CELGENE Sp. z o.o.
Postanowienia ogólne
Organizator specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej Fundacja Hospicjum Onkologiczne
św. Krzysztofa w Warszawie przeprowadza rekrutację na szkolenie specjalizacyjne w sposób
jawny i ogólnie dostępny.
Ogłoszenia o naborze umieszczone są na stronie Organizatora www.fho.org.pl , profilu
Organizatora https://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne/
Plan specjalizacji został umieszczony w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)
w dniu 28.12.2017 r. na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl/
Warunki rekrutacji zostały zawarte w obowiązującym Regulaminie Organizatora
umieszczonym na stronie www.fho.org.pl w zakładce szkolenia.
Należy aplikować na specjalizację za pośrednictwem SMK i jednocześnie poprzez złożenie
papierowej wersji do organizatora.
Liczba miejsc szkoleniowych 20 osób.
W przypadku ponad 20 zgłoszeń zostanie uruchomiona procedura egzaminu wstępnego
prowadzona przez Komisję Egzaminu Wstępnego powołaną przez Organizatora.
Po zakończeniu egzaminu wstępnego zostanie przeprowadzona kwalifikacja uczestników
przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(Regulamin Organizatora rozdz. II Zasady i sposób rekrutacji i kwalifikacji do uczestnictwa
w specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej)
Informacja o konieczności przystąpienia do egzaminu wstępnego zostanie przekazana
kandydatom po zakończeniu rekrutacji (30.03.2018) w dniu 04.04.2018 drogą telefoniczną
na podane numery telefonów lub e-mail na adresy poczty elektronicznej z określeniem daty,
godziny i miejsca egzaminu.
Kandydat zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania informacji.
Komunikat ukaże się również na stronie www.fho.org.pl w zakładce szkolenia.
Kandydat, który nie przystąpi do egzaminu wstępnego w wyznaczonym przez organizatora
terminie zostanie skreślony z listy rekrutacyjnej.
Organizator nie przewiduje dodatkowych terminów egzaminu wstępnego.
Kierownik specjalizacji powołany przez Organizatora i pełniący rolę Przewodniczącego
Komisji Egzaminacyjnej odpowiada za prawidłowe opracowanie, przechowywanie i
przeprowadzenie testu egzaminu wstępnego.
Przebieg egzaminu
1. Liczba zadań w teście egzaminacyjnym wynosi 60 pytań jednokrotnego wyboru.
2. Kryteria oceny testu:
- maksymalna ilość punktów 60
- próg zaliczeniowy punktów 35

3. W pierwszej kolejności na listę zakwalifikowanych wpisywane są osoby, które uzyskały
najwyższą liczbę punktów z egzaminu wstępnego.
4. W przypadku pozostania wolnych miejsc i w sytuacji, gdy o jedno dofinansowane miejsce
ubiegają się co najmniej dwie osoby, które uzyskają z egzaminu wstępnego wymaganą, a
zarazem jednakową liczbę punktów stosujemy kryteria:
a) staż pracy w zawodzie w dziedzinie opieki paliatywnej, będącej przedmiotem specjalizacji:
- 2-5 lat - 2 pkt., 6-10 lat – 3 pkt., powyżej 11 lat – 4 pkt.
b) ukończone kursy z dziedziny opieki paliatywnej:
- kurs kwalifikacyjny – 2 pkt. , – kurs specjalistyczny - 1 pkt.
c) odpowiedź ustna na wylosowane 3 pytania przed Komisją Egzaminu Wstępnego
5. Wymienione kryteria stosowane wobec osób biorących udział w postępowaniu
uzupełniającym nie będą sumowane, ale stosowane kolejno tzn. w sytuacji gdy
zastosowanie pierwszego kryterium zgodnie z pkt. 3 a) nie przyniesie rozstrzygnięcia
zastosowanie będzie miało drugie kryterium pkt.3 b) i kolejno trzecie pkt. 3c).
6. Kandydat, który na egzaminie wstępnym nie pracuje samodzielnie lub przeszkadza innym
uczestnikom w czasie egzaminu może zostać ukarany przez Przewodniczącego Komisji
Egzaminacyjnej poprzez przerwanie egzaminu oraz otrzymanie O punktów w
kwalifikacji.
6. Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej.
Kwalifikacja Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczna.

