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Załącznik nr 2.5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 5: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Badania kliniczne - prowadzenie 
i organizacja ośrodka badawczego”
Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz studentów VI roku studiów na kierunku lekarskim WUM 
w okresie 11.2016 – 05.2019 r.
Zajęcia będą prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Kampus Ochota, Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, w sali dydaktycznej wyposażonej w ekran i rzutnik multimedialny, komputer stacjonarny, nagłośnienie, mikrofon.
Szkolenia będą przeprowadzane w tygodniu między  godziną 14 a 18 oraz w weekendy 
w godzinach 9-17. Preferowany termin rozpoczęcia zajęć: 
	edycja I i II : styczeń 2017 r.;

edycja III i IV styczeń 2018 r.; 
	edycja V i VI  styczeń 2019 r.;
W trakcie zajęć przewidziane są trzy przerwy, dwie po 15 min. i  jedna 30 min.
Do obowiązków wykonawcy będzie należało 
-	zapewnienie materiałów szkoleniowych, obejmujących swoim zakresem tematykę szkolenia, oznaczonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji niniejszego projektu, spiętych w estetyczny sposób,  bindowanych i/lub w wersji elektronicznej, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia oraz jeden komplet do dokumentacji projektu;
-	prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności; 
-	umożliwienie Zamawiającemu, bądź innej uprawnionej instytucji kontrolowania szkolenia w jego trakcie;
-	wydanie przeszkolonym uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na wzorze uzgodnionym z Zamawiającym oraz przekazanie kopii zaświadczeń Zamawiającemu;
-	przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, przeprowadzenie i przekazanie Zamawiającemu ankiet ewaluacyjnych dla uczestników szkolenia wypełnionych przed i po szkoleniu;
-	zgłoszenie wszelkich zdarzeń, które mogłyby spowodować zmianę terminu, godziny lub odwołanie szkolenia na co najmniej 7 dni przed szkoleniem; 
-	niezwłocznego telefonicznego lub mailowego zawiadamiania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika na szkoleniu.
Realizacja szkolenia certyfikowanego: Badania kliniczne - prowadzenie i organizacja ośrodka badawczego w grupach ok. 12 osób (min. 10, max.14)
Zakres:
Szkolenie prezentuje prawne, organizacyjne, ekonomiczno-finansowe i marketingowe uwarunkowania prowadzenia programów badawczych w szpitalach i innych podmiotach leczniczych. Uczestnicy zapoznani zostaną ze światowymi trendami na rynku programów badań klinicznych i naukowych, potencjałem rodzimego rynku oraz czynnikami wpływającymi na decyzje sponsorów, w zakresie wyboru ośrodka badawczego a także aktywnego pozyskiwania partnerów i grantów na programy badawcze. Przybliżymy narzędzia marketingu i PR podmiotów leczniczych pomocne w pozyskiwaniu finansowania badań. Omówione zostaną zasady wewnętrznej organizacji badań, mogące w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności ośrodka badawczego dla sponsora. Zaprezentowane zostaną rozwiązania zarządcze umożliwiające optymalne wykorzystanie potencjału klinicznego i naukowego ośrodka. Omówione będą kwestie prawne związane z zabezpieczeniem interesów ośrodka badawczego i zapewniające bezpieczeństwo pacjentów. Przedstawione zostaną także informacje pomocne w pozyskiwaniu finansowania badań z różnych źródeł. Szczegółowo przedstawione zostaną wymagania i standardy w zakresie ubezpieczeń w programach badawczych a także odpowiedzialność i zasady współpracy sponsora, ośrodka i badacza.


