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Regulamin organizacyjny kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów 

Kurs kwalifikacyjny dla perfuzjonistów realizowany jest w ramach kształcenia wynikającego 

z wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji 

wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 

leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896) 

oraz opracowany został na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 

lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 

 

WIADOMOŚCI WSTĘPNE 

 

1. Kandydat na uczestnika kursu kwalifikacyjnego musi spełniać wymagania określone 

w Ramowym Programie Kursu Kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów. 

2. Treść Ramowego Programu Kursu Kwalifikacyjnego dostępna jest na stronie 

www.perfuzja.pl 

3. Kandydat na uczestnika kursu kwalifikacyjnego musi wypełnić 

formularzezgłoszeniowe:01/2017/KKNP,02/2017/KKNP oraz 03/2017/KKNP, które 

dostępne są do pobrania na stronie www.perfuzja.pl. 

4. Wypełnione formularze rekrutacyjne należy w formie elektronicznej przesłać na adres: 

zgloszenia@perfuzja.pl. 

5. Oryginalne formularze należyzłożyćosobiścieprzystępując do pierwszych zajęć kursu 

kwalifikacyjnego. 

6. Dokumenty złożone nie będą zwracane. 

7. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć. 

8. Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem kursu.  

9. Zajęcia teoretyczne kursu odbywają się w salach dydaktycznych ośrodków 

zaakceptowanych przez Konsultanta Krajowego w Kardiochirurgii. 

10. Jednostka lekcyjna zajęć teoretycznych trwa 45 minut.  

11. Przebieg kursu dokumentowany jest w:  

a. dziennikach zajęć, 

b. protokołach egzaminacyjnych.  

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU 

 

1. Uczestnicy kursu zwani dalej słuchaczami mająprawo do:  

a. zdobywania wiedzy i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,  

b. uzyskania informacji dotyczącej organizacji kursu.  

1. Słuchacze zobowiązani są: 

a. znaći przestrzegaćpostanowienia regulaminu kursu,  

b. uczestniczyćw zajęciach przewidzianych programem kursu,  

c. odnosić się  z szacunkiem do prowadzących zajęcia oraz innych pracowników 

szkoły,  

d. przestrzegać obowiązujących, w pomieszczeniach dydaktycznych kursu,  

przepisów BHP i PPOŻ, 

e. dbać o ład i porządek oraz mienie w pomieszczeniach kursu,  

f. dbaćo zdrowie i życie swoje i innych oraz higienę osobistąi estetyczny wygląd. 

2. Podczas zajęćnie wolno używaćtelefonów komórkowych i innych 

urządzeńelektronicznych. 

3. Zajęćnie wolno filmować, fotografowaćani nagrywaćbez zgody prowadzących.  
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4. Na terenie prowadzenia kursu obowiązuje całkowity zakaz palenia 

papierosów,e-papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych.  

5. Na terenie prowadzenia kursu obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu 

a także używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.  

6. Na teren pomieszczeń dydaktycznych kursu nie wolno wnosićniebezpiecznych 

narzędzi i substancji, narzędzi obrony osobistej i przedmiotów mogących 

spowodowaćzagrożenie życia, zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych osób.  

7. Za zniszczenia i szkody wyrządzone na terenie szkoły i w innych podmiotach 

kształcenia praktycznego odpowiadająsłuchacze kursu. 

8. Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego zostaje skreślony z listy uczestników 

w przypadku:  

a. niepodjęcia kursu w terminie rozpoczęcia kursu,  

b. braku wymaganych dokumentów, 

c. w przypadku opuszczenia więcej niż 50% czasu przeznaczonego na obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, 

d. nie uiszczenia opłaty uczestnictwa w kursie, 

9. Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego ma prawo zwrócić się do organizatora 

kursu o rozłożenie płatności za udział w kursie na raty, jednak w dniu egzaminu 

kursant musi uiścić przynajmniej 80% całkowitej kwoty należności, pod groźbą 

niedopuszczenia do egzaminu. 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 

 

1. Prowadzący zajęcia mają obowiązek realizowaćprogram kursu zgodnie z planem 

zajęć. 

2. Prowadzący zajęcia mająprawo zgłaszania do kierownika kursu wszelkich uwag 

dotyczących organizacji i przebiegu zajęć. 

3. Prowadzący zajęcia mają obowiązek prowadzić monitoring jakości kształcenia np. 

w formie ankiety lub pre i post testu). 

 

ZAKRES PRAW IOBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA KURSU 

 

1. Kierownikiem kursu jest Dyplomowany Perfuzjonista (zaświadczenie) z co najmniej 

dziesięcioletnim stażem pracy na stanowisku perfuzjonisty .  

2. Kierownik kursu ma obowiązek nadzorowania przebiegu, poziomu i sposobu 

prowadzenia zajęćdydaktycznych.  

3. Kierownik kursu ma obowiązek rozwiązywaćproblemy uczestników kursu 

i prowadzących zajęcia związane z procesem dydaktycznym. 

4. Kierownik kursu ma obowiązek przedstawićuczestnikom kursu cel, program 

i organizacjękursu oraz szczegółowy plan zajęć. 

5. Kierownik ma prawo w uzgodnieniu z organizatorem kształcenia powoływać 

opiekunów zajęć praktycznych. 

6. Kierownik kursu ma obowiązek prowadzić monitoring jakości kształcenia (np. w 

formie ankiety lub pre i post testu). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Słuchacz zalicza kwalifikacyjny kurs zawodowy,udokumentowaniem odbycia zajęć 

praktycznych, pomyślnym zaliczeniu testu i pozytywnym udzieleniu odpowiedzi na 

pytania Komisji Egzaminacyjnej. 
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2. Słuchaczowi, który ukończył kwalifikacyjny kurs dla perfuzjonistów, wystawia się 

zaświadczenie - certyfikat ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.  

3. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydawane jest na 

podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 

2012 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych.  

4. Świadectwo to jako druk ścisłego zarachowania podlega rejestracji.  

5. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.  

6. Przystąpienie do kursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 

 

 

 


