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OŚRODEK KSZTAŁCENIA „ VITAL-MED Kuśnierz ” we współpracy                                    

z OKRĘGOWĄ IZBĄ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w TARNOWIE  nabór                   

na SZKOLENIA: 

-  SPECJALIZACJE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

ANESTEZJOLOGICZNEGO program przeznaczony dla pielęgniarek   

Cena specjalizacji: 3000 zł możliwość rozłożenia płatności na raty.( w zależności od 

wielkości grupy). Termin realizacji specjalizacji od 28.08.2017 do 23.03.2019 

-  SPECJALIZACJE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO 

program przeznaczony dla pielęgniarek  

Cena specjalizacji: 3000 zł możliwość rozłożenia płatności na raty. ( w zależności od 

wielkości grupy). Termin realizacji specjalizacji od 23.09.2017 do 20.04.2019 

-  SPECJALIZACJE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-

POŁOŻNICZEGO program przeznaczony dla położnych   

Cena specjalizacji: 2800-3000 zł możliwość rozłożenia płatności na raty. ( w zależności od 

wielkości grupy. Termin realizacji specjalizacji 28.08.2017 do 23.03.2019    

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić pielęgniarka, która złoży : 

1) wniosek o dopuszczenie do specjalizacji -  po 01.07.2017 po zalogowaniu się                                        

do Systemu Monitorowania Kształcenia ( SMK) Organizator VITAL-MED Kuśnierz udziela pomocy 

w wyżej wymienionym zakresie 

2)  potwierdzi  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej  (  zalogowanie w systemie SMK daje 

potwierdzenie prawa wykonywania zawodu, której dokonuje Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej  2- letniego stażu pracy,              w okresie 

ostatnich 5 lat; ( ważność dokumentu 30 dni) można złożyć scan przez system SMK lub przekazać 

organizatorowi w wersji papierowej.  

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest posiadanie  kursów ( można realizować kursy  w 

trakcie specjalizacji ) : 

- Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne ( nie dotyczy osób które już posiadają specjalizacje po 

2001 r oraz uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa po 2012/2013 roku. )  
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Zajęcia teoretyczne  odbywać się będą w Tarnowie   Zajęcia 

praktyczne odbywać będą się w Tarnowie i Rzeszowie  

Proszę składać karty zgłoszeniowe do 15.08.2017 przez system SMK   

  Karty zgłoszeniowe w przypadku trudności  założenia konta w  SMK 

proszę składać drogą internetową na adres organizatora: 

https://vitalmed.biz lub pocztą  
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