UWAGA BEZPŁATNE SPECJALIZACJE!
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że
w najbliższym okresie planowane jest rozpoczęcie kształcenia w ramach specjalizacji, które będą
dofinasowane ze środków OIPiP w Lublinie.
Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
W związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK),
składanie wniosków i rekrutacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych
prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji zobowiązane są również do przystąpienia do
egzaminu wstępnego.
1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego (25 miejsc bezpłatnych dla pielęgniarek
zrzeszonych w OIPiP w Lublinie, które są członkami OIPiP w Lublinie nieprzerwanie od co najmniej 24 miesięcy
i regularnie opłacają składkę członkowską na rzecz OIPiP w Lublinie, a w okresie 12 miesięcy licząc od dnia
złożenia wniosku o udział w specjalizacji nie korzystały z dofinansowania do studiów, kursów kwalifikacyjnych
i specjalistycznych, nie uczestniczyły w bezpłatnych rodzajach kształcenia podyplomowego organizowanego przez
OIPiP w Lublinie oraz nie otrzymały dofinansowania do specjalizacji). Egzamin wstępny 26.09.2019 r. godz.

13:00.
2. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego (25 miejsc bezpłatnych dla pielęgniarek
zrzeszonych w OIPiP w Lublinie, które są członkami OIPiP w Lublinie nieprzerwanie od co najmniej 24 miesięcy
i regularnie opłacają składkę członkowską na rzecz OIPiP w Lublinie, a w okresie 12 miesięcy licząc od dnia
złożenia wniosku o udział w specjalizacji nie korzystały z dofinansowania do studiów, kursów kwalifikacyjnych
i specjalistycznych, nie uczestniczyły w bezpłatnych rodzajach kształcenia podyplomowego organizowanego przez
OIPiP w Lublinie oraz nie otrzymały dofinansowania do specjalizacji). Egzamin wstępny 19.09.2019 r. godz.

11:00
3. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (25 miejsc
bezpłatnych dla pielęgniarek zrzeszonych w OIPiP w Lublinie, które są członkami OIPiP w Lublinie nieprzerwanie
od co najmniej 24 miesięcy i regularnie opłacają składkę członkowską na rzecz OIPiP w Lublinie, a w okresie 12
miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o udział w specjalizacji nie korzystały z dofinansowania do studiów,
kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych, nie uczestniczyły w bezpłatnych rodzajach kształcenia
podyplo0mowego organizowanego przez OIPiP w Lublinie oraz nie otrzymały dofinansowania do specjalizacji).

Egzamin wstępny 24.09.2019 r. godz.14:00
W ramach wymienionych specjalizacji możliwe będzie zakwalifikowanie również po 10 osób na miejsca
pełnopłatne.
Koszt szkolenia pełnopłatnego wynosi:
1. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego – 3000 zł
2. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – 3000 zł
3. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – 3500 zł
Szczegółowe warunki kwalifikacji do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalizacyjnych organizowanych ze środków
OIPiP w Lublinie zawarte zostaną w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego do szkolenia specjalizacyjnego
odrębnie opracowanego dla każdej z dziedzin specjalizacji i zamieszczone zostaną na stronie: www.oipip.lublin.pl.
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