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Załącznik nr 2.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 1

Wybór Kierownika kursu zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety.

Pakiet 1: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Liczba uczestników jednej edycji : 30 – 50
Liczba edycji kursu: 1 edycja
Miejsce realizacji: woj. lubelskie
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2019 r., 
Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 
-  realizacji zadań Kierownika kursu określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, a w szczególności do:
-    opracowania harmonogramu kształcenia podyplomowego;
- 	zapewnienia nadzoru nad wykonaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kursu w ramach szkolenia praktycznego;
- 	oceniania opracowań teoretycznych przewidzianych w programie kursu przygotowanych przez pielęgniarkę lub położną;
- 	organizowania zaliczeń przewidzianych w programie kursu;
- 	dokonania zaliczenia szkolenia teoretycznego i praktycznego w karcie kursu;
- 	sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem kursu i prowadzeniem dokumentacji kształcenia;
- 	udziale w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także Komisji Egzaminacyjnej  przeprowadzającej    egzamin kończący kurs;
-   doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć;
- 	przedstawienia uczestnikom kursu: celów, programu i organizacji kształcenia;
- 	pomagania w rozwiązywaniu problemów;
-   udzielania indywidualnych konsultacji uczestnikom kursu;
- 	zbierania i analizowania opinii o przebiegu kursu;
-	opracowania wykazu aktualnego piśmiennictwa i innych pomocy niezbędnych w procesie kształcenia; 
-	doboru placówek stażowych zgodnie z wymogami programu oraz ich ocenianie;
-   hospitowania zajęć teoretycznych oraz praktycznych;
-	przygotowywania sprawozdań i informacji dotyczących realizacji programu kursu dla potrzeb wewnętrznych uczelni oraz zgodnie z wymogami podmiotów finansujących;
-	nadzorowania dokumentacji indywidualnej przebiegu kursu (karty kursu);
-   przekazania Zamawiającemu oryginałów dokumentów z kursów;
-   terminowej realizacji powierzonego zadania;
-   prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin wykonywanych na rzecz projektu.


