REGULAMIN KSZTAŁCENIA

1. Sposób organizacji i tryb kształcenia:
a) Kongres naukowo – szkoleniowy dla techników elektroradiologii i fizyków
medycznych.
Tematy wykładów kongresu „Panel szkoleń w ramach uczestnictwa w kongresie”:
- „Mammografia” (wybrane zagadnienia)
- „Rezonans Magnetyczny” (wybrane zagadnienia)
- „Obrazowanie tomografii stożkowej CBCT – nowe możliwości”
-„Zdjęcia RTG w stomatologii – wykonywanie
wewnątrzustnych i pantomograficznych”
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b) organizatorem kongresu jest Firma POZYTRON Radiologia w Medycynie,
ul. Garbarska 9, 64-200 Wolsztyn;
c) Kongres odbędzie się w miejscu i terminie ustalonym przez firmę Pozytron,
d) Kongres obejmuje wykłady z „Panelu szkoleń w ramach uczestnictwa
w kongresie” oraz daje możliwość skorzystania ze szkoleń dodatkowo płatnych.
e) Kongres ma charakter interaktywny, tj. po części wykładowej lub w jej trakcie
istnieje możliwość zadawania pytań i dyskusji;
f) Kongres odbywa się w trybie stacjonarnym;
2. Zasady i tryb naboru
a) dystrybucja informacji o organizowanym kongresie:
 prezentacja w Internecie na stronie http://pozytron.pl/lista-szkolen
 mailing za pomocą Newslettera i sms-ów,
 ogłoszenia w prasie branżowej,
 Fanpage’u na portalu Facebook.
b) zgłoszenia i rejestracja: formularz elektroniczny wysłany ze
www.pozytron.pl/lista-szkolen

strony

3. Uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu
a) w kongresie mogą uczestniczyć m.in.: technicy elektroradiologii, fizycy medyczni;
b) formą potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach jest lista obecności podpisywana
przed rozpoczęciem szkolenia;
c) każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału w kongresie potwierdzone
podpisem kierownika szkoleń wraz z fakturą potwierdzającą wniesioną opłatę;
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kształcenie
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osób
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a) wykładowcy są zobowiązani odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi
do upublicznienia program wykładu, który będzie realizowany w wyznaczonych
wspólnie z organizatorem ramach czasowych, terminach i lokalizacjach;
b) wykładowcy są zobowiązani dołożyć wszelkich starań, aby wykłady i seminaria
oparte było na aktualnych osiągnięciach i postępach medycyny;
c) wykładowcy są zobowiązani prowadzić wykład w kontakcie z uczestnikami,
rezerwując czas na wyjaśnienie wątpliwości, na pytania i odpowiedzi,
umożliwiając dyskusję w wybranym indywidualnie trybie, tj. w trakcie lub na
zakończenie wykładu;
d) sposób prowadzenia wykładu oraz treść szkolenia podlega obserwacji i ocenie
kierownika naukowego;
5. Wysokość opłaty za udział w kształceniu
Każdy uczestnik obowiązany jest zapłacić w określonym terminie na wskazane
konto kwotę :
210 zł - udział w kongresie
Pozostałe opłaty opcjonalnie:
151 zł – nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem (opłata dotyczy 1 doby
hotelowej )1,
194 zł – nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem (opłata dotyczy 1 doby
hotelowej) 1,
80 zł – udział w ognisku,
150 zł + koszt egzaminu2 – szkolenie ORP,
250 zł + koszt egzaminu3 – szkolenie IOR.
Pozostałe formy wyżywienia w trakcie pobytu pozostają w zakresie Klienta
6. Warunki udziału w poszczególnych szkoleniach i wykładach:
a) Koszt za udział w kongresie zapewnia uczestnikowi udział w wykładach
pierwszego dnia kongresu : - „Mammografia”(wybrane zagadnienia) „Rezonans
Magnetyczny”(wybrane zagadnienia), „Obrazowanie tomografii stożkowej CBCT
– nowe możliwości”, „Rentgenodiagnostyka stomatologiczna – wykonywanie i
interpretacja zdjęć wewnątrzustnych oraz pantomograficznych”.
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3
koszt egzaminu zgodnie z RMZ z dnia 21.12.2012 r. poz. 1534
2

b) Udział w szkoleniach i egzaminach z zakresu „Ochrony Radiologicznej Pacjenta”
oraz „Inspektora Ochrony Radiologicznej typ S i R” wymaga uiszczenia
dodatkowych opłat w wysokości wymienionych w pkt. 5.
c) Korzystanie z noclegów, wyżywienia oraz dodatkowych proponowanych
atrakcjach są obarczone dodatkowymi opłatami wymienionych w pkt. 5.
6.1 .
Prawa
i
obowiązki
osób
„Ochrona Radiologiczna Pacjenta”

uczestniczących

w

szkoleniu

a) w kształceniu mogą uczestniczyć m.in. fizycy medyczni, technicy
elektroradiologii.
b) przed szkoleniem uczestnik otrzymuje drogą e-mail materiały szkoleniowe;
c) w dniu szkolenia podpisywana jest lista uczestnictwa;
d) po zakończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu
szkolenia, certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony
radiologicznej pacjenta oraz fakturę potwierdzającą opłatę;
Sposób sprawdzania wyników kształcenia
a) szkolenie przewiduje formalny sposób indywidualnego sprawdzania nabytej
wiedzy, poprzez przeprowadzenie egzaminu państwowego;
b) osoby przystępujące do egzaminu państwowego składają do komisji
egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu, zawierający m.in.:
 imię i nazwisko,
 numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia, gdy numer PESEL
nie został nadany,
 dokument potwierdzający tożsamość,
 specjalność medyczna;
Do wniosku dołącza się:
 kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość;
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie w dziedzinie
ochrony radiologicznej pacjenta m.in. fizycy medyczni, technicy elektroradiologii.
c) forma zaliczenia:


TEST z trzema możliwościami odpowiedzi do wyboru i przynajmniej
jedną odpowiedzią prawidłową, obejmuję od 30 do 40 pytań, czas trwania
60 minut od chwili rozdania zestawów egzaminacyjnych;











poprawnie udzielona odpowiedź na pytanie jest równoznaczna
z uzyskaniem jednego punktu; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa
lub niepełna jest równoznaczna z brakiem punktu;
zestawy
egzaminacyjne
są
przechowywane
w
warunkach
uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie;
w trakcie egzaminu jest zabronione kopiowanie zestawów
egzaminacyjnych oraz wynoszenie lub usuwanie w inny sposób zestawu
egzaminacyjnego z sali egzaminacyjnej;
warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na
co najmniej 70% pytań;
podmiot prowadzący szkolenie wydaje nieodpłatnie certyfikat
potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej
pacjenta;
osoba, która nie zdała egzaminu lub która nie przystąpiła do egzaminu,
może przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu w dziedzinie
ochrony radiologicznej pacjenta w terminie 6 miesięcy od daty
zakończenia tego szkolenia wskazanej w zaświadczeniu;

Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia


Szkolenie dokumentowane jest po zakończeniu zaświadczeniem
uczestnictwa wydawanym przez organizatora na podstawie listy obecności;
na zaświadczeniu wyszczególniane są następujące informacje:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) zakres specjalności, której dotyczyło szkolenie w dziedzinie ORP,
d) formę zastosowanego szkolenia,
e) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia w dziedzinie ORP,
f) nazwę podmiotu prowadzącego szkolenia,
g) ilość punktów edukacyjnych,
h) datę wydania zaświadczenia;



szkolenie dokumentowane jest po zdaniu egzaminu państwowego
certyfikatem potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ORP;

Wysokość opłaty za udział w kształceniu
Każdy uczestnik zobowiązany jest wpłacić w terminie 14 dni na wskazane konto
kwotę:
150 zł + koszt egzaminu4 – szkolenie ORP
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koszt egzaminu zgodnie z RMZ z dnia 21 grudnia 2011 r. poz. 1015 z późn. zm.

6.2 .
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obowiązki
osób
uczestniczących
„Inspektor Ochrony Radiologicznej typu S i R”

w

szkoleniu

a) w kształceniu mogą uczestniczyć m.in. technicy elektroradiologii i fizycy
medyczni;
b) przed szkoleniem uczestnik otrzymuje drogą pocztową materiały szkoleniowe;
c) w dniu szkolenia podpisywana jest lista uczestnictwa;
d) po zakończeniu kształcenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu
szkolenia, fakturę potwierdzającą opłatę, natomiast w przypadku zdania egzaminu
dodatkowo – certyfikat.
Sposób sprawdzania wyników kształcenia
a) szkolenie przewiduje formalny sposób indywidualnego sprawdzania nabytej
wiedzy, poprzez przeprowadzenie egzaminu państwowego;
b) osoby przystępujące do egzaminu państwowego składają do komisji
egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu;
Dodatkowo do wniosku dołącza się m.in.:
• kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość;
•

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

•

kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie;

•

dokument potwierdzający staż pracy;

a) roczny – w przypadku osób posiadających wykształcenie:
- wyższe,
- średnie +dyplom technika elektroradiologii;
b) trzyletni – w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie;
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w warunkach narażenia
na promieniowanie jonizujące;
•

zaświadczenie o odbyciu szkolenia;

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie na Inspektora
typu R i S m.in.: technicy elektroradiologii, fizycy medyczni;
c) forma zaliczenia:

1. część pisemna obejmująca test złożony z 30 pytań typu zamkniętego i trzech
pytań problemowych lub zadań obliczeniowych – czas trwania 120 min. (1 pkt za
każdą poprawną odp. z testu; 0-5 pkt za pytanie problemowe lub obliczeniowe);
2. część ustna – 3 pytania;
3. warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie co najmniej 21 pkt
z testu i co najmniej 8 pkt z pytań problemowych bądź zadań obliczeniowych;
4. Komisja Egzaminacyjna może zwolnić kandydata z części ustnej egzaminu,
jeżeli w część pisemnej uzyskał co najmniej 27 pkt z testu oraz co najmniej 11 pkt
z pytań problemowych lub obliczeniowych;
5. za część ustną komisja egzaminacyjna przyznaje od 0 – 5 pkt za każde pytanie;
6. EGZAMIN uważa się za ZDANY, jeżeli osoba zdająca zaliczy część pisemną
oraz uzyska co najmniej 10 pkt z egzaminu ustnego, bądź też została zwolniona z
części ustnej;
7. osoba, która zdała egzamin, otrzymuje Certyfikat potwierdzający zdanie
egzaminu;
8. osoba, która nie zdała egzaminu lub która nie przystąpiła do egzaminu, może
przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu na IOR typu R w terminie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od dnia tego egzaminu;

Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia
• szkolenie dokumentowane jest po zakończeniu zaświadczeniem uczestnictwa
wydawanym przez organizatora na podstawie listy obecności;
na zaświadczeniu wyszczególniane są m.in. następujące informacje:
a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL,
d) nazwę organizatora szkolenia,
e) okres w jakim odbywało się szkolenie,
f) datę i miejsce wydania zaświadczenie,
g) określenie typu uprawnień (R lub S), o którego nadanie będzie się ubiegać
uczestnik szkolenia,
• szkolenie dokumentowane jest po zdaniu egzaminu państwowego certyfikatem
potwierdzający zdanie egzaminu;

Wysokość opłaty za udział w kształceniu
Każdy uczestnik zobowiązany jest wpłacić w terminie 14 dni na wskazane konto
kwotę:
250 zł + koszt egzaminu5 - szkolenie IOR
7. Rezygnacja ze strony uczestnika
a) klienci mają możliwość zrezygnowania z udziału na 14 przed rozpoczęciem
szkolenia składając pisemne oświadczenie o rezygnacji;
b) brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie rezerwacji;
c) brak pisemnej rezygnacji i brak wpłaty w wyznaczonym terminie organizator
traktuje jako podtrzymanie rezerwacji z odroczonym terminem płatności;
8. Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony organizatora szkolenia
a) POZYTRON zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli:
 nie zostanie osiągnięta wymagana lub określona liczba uczestników;
 nastąpiły zdarzenia lub okoliczności niezależne od organizatora;
9. Promocja i reklama podmiotów zewnętrznych
Regulamin dopuszcza formy promocji i reklamy podmiotów zewnętrznych
zawarte w:
 materiałach dydaktycznych,
 na stronie internetowej: http://www.pozytron.pl/szkolenia/
 bezpośrednio podczas szkolenia (stoiska promocyjne);
10. Odpowiedzialność
a) POZYTRON zobowiązuje się zrealizować świadczenie usług szkoleniowych
z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego
i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności,
b) POZYTRON ponosi odpowiedzialność za:
 należyte przygotowanie i zorganizowanie kongresu;
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