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OGŁOSZENIE O REKRUTACJI 
Konsorcjum firm: 
Fundacja „Przemijanie” i Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. 

zaprasza 

 do wzięcia udziału w SZKOLENIU SPECJALIZACYJNYM 
dofinansowywanym przez Ministerstwo Zdrowia w dziedzinie 

PIELĘGNIARSTWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  

dla pielęgniarek/pielęgniarzy 

prowadzonym na terenie województwa dolnośląskiego 
 

➢ Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 6 kwietnia 2018r. 

o godz. 1500 w Sali konferencyjnej  Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej Szkole 

Wyższej przy ul. Kadetów 1 w Jeleniej Górze. 

➢ Kolejne zajęcia teoretyczne realizowane będą w dniach 7 i 8 kwietnia 2018r. od godz. 900 

w  Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej przy ul. Kadetów 1 w Jeleniej Górze. 

➢ Zajęcia teoretyczne prowadzone będą średnio raz w miesiącu – piątek, sobota, niedziela 

lub zamiennie na 4-6 dniowych zjazdach organizowanych co drugi miesiąc od poniedziałku 

do niedzieli w Jeleniej Górze. 

➢ Zajęcia praktyczne realizowane będą w wyznaczonych placówkach stażowych na terenie 

województwa dolnośląskiego zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

➢ Zakończenie specjalizacji do 31 lipca 2019r. 

➢ Ilość miejsc dofinansowywanych wynosi 25. 

➢ Dla osób zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach miejsc 

dofinansowywanych udział w szkoleniu specjalizacyjnym jest BEZPŁATNY. 

➢ Dla osób nie zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w ramach miejsc 

dofinansowywanych,  istnieje możliwość udziału w szkoleniu z pełną odpłatnością.  

➢ Całkowity koszt miejsca szkoleniowego wynosi 2 650 zł. Płatność składa się z 12 rat 

w wysokości 210 zł i ostatniej 13-tej raty w wysokości 130 zł.  

➢ Warunkiem przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego jest posiadanie co najmniej 

dwuletniego stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich pięciu lat. 

➢ Warunkiem skorzystania z miejsc dofinansowywanych jest nie korzystanie w ciągu 

ostatnich 5 lat z dofinasowania kosztów szkolenia specjalizacyjnego ze środków 

Ministerstwa Zdrowia. 

➢ Wnioski o zakwalifikowanie do specjalizacji należy składać za pośrednictwem systemu 

SMK oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej organizatora przy 

pomocy zgłoszenia on-line, do dnia 4 kwietnia 2018r. 

➢ Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych: www.teachmed.edu.pl, 

www.przemijanie.pl oraz pod numerami telefonu: 77 50 00 334, 77 546 17 49, 728 182 993. 
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