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Załącznik nr 4 
 

Regulamin rekrutacji Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych  

i Instruktorów/-ek symulacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

§1 
Informacje i postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych i Instruktorów/-ek 

symulacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, 

w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem 

technik symulacji endoskopowych” (zwanego dalej Projektem), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej IV: Innowacje społeczne 

i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa (umowa nr UDA-POWR.04.03.00-00-

0291/16-00). 

2. Projekt realizowany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (zwane dalej CMKP) w partnerstwie 

z Excellence In Society and Congress (ESC) BV, European Federation of the International Society for Digestive 

Surgery, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (zwanych dalej 

Partnerami) w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2023. 

3. Biuro Beneficjenta Projektu znajduje się w Biurze Nauki, Strategii i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

przy ul. Muszyńskiego 2 pok.3.24; 90-151 Łódź; tel.  42 27 25 442 e-mail: iwona.stefanek@umed.lodz.pl i jest 

dostępne w dni robocze od godz. 8:00 do 16:00. 

4. Celami głównymi Projektu są:  

a) poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach 

medycyny poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania zawierającego 

elementy dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej przy 

wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów ponadnarodowych, 

b) standaryzacja szkolenia podyplomowego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny istotnych dla zadań 

polityki zdrowotnej kraju (w tym diagnostyki i terapii osób z Covid-19 i innymi chorobami zakaźnymi) przez 

opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki w 3 Centrach Symulacji Endoskopowej standardów 

jakości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w 

ramach Sieci CSE. 
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§2 
Zadania Zespołu Instruktorów/-ek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 
1. W skład Zespołu Instruktorów/-ek Zabiegów Endoskopowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wchodzi 5 

Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych (osoby posiadające co najmniej tytuł lekarza medycyny, biegle 

posługujące się określoną techniką endoskopową) oraz 2 Instruktorów /-ek symulacji (osoby posiadające wiedzę i 

doświadczenie w zakresie technicznej obsługi symulatorów medycznych). 

2. Zakres zadań Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych i Instruktorów/-ek symulacji: 

• udział w zagranicznych wizytach studyjnych na podstawie delegacji; podczas wizyt studyjnych Instruktorzy/-ki 

zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu symulacji endoskopowych, niezbędne do przeprowadzenia kursów na 

etapie testowania1; 

• przygotowanie sprawozdań z zagranicznych wizyt studyjnych; 

• udział w szkoleniach realizowanym przez CMKP;  

• poddanie się procesowi walidacji wiedzy i umiejętności z zakresu symulacji endoskopowych; 

• udział w spotkaniach roboczych Instruktorów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 

• prowadzenie kursów specjalizacyjnych z elementami symulacji endoskopowych na etapie testowania nowego 

rozwiązania (02.2022 – 05.2023)2; 

• bieżąca współpraca z Koordynatorem Naukowo-Dydaktycznym Projektu oraz Koordynatorem Merytorycznym 

Projektu w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przez cały okres zaangażowania danego Instruktora/danej 

Instruktorki do projektu. 

 

§3 
Rekrutacja do Zespołu Instruktorów/-ek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 
1. Rekrutacja do Zespołu Instruktorów/-ek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzona będzie w trybie 

wewnętrznym wśród pracowników/-ek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w oparciu o kryteria merytoryczne 

(obligatoryjne i punktowe). 

2. Instruktorzy/-ki zabiegów endoskopowych muszą spełniać następujące wymagania minimalne: 

• czynny zawodowo lekarz będący równocześnie nauczycielem akademickim, 

• specjalizacja w dziedzinie medycyny wykorzystującej zabiegi endoskopowe, 

                                                      
1 Z obowiązku odbywania wizyt studyjnych zwolnieni mogą być Instruktorzy/-ki, którzy dołączą do Zespołu po terminie zakończenia realizacji wizyt 
studyjnych. 
2 Prowadzenie kursów będzie wynagradzane zgodnie z zasadami Zarządzenia nr 105/2021 z dnia 12 października 2021 r. Rektora Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi zmieniającego zarządzenie nr 22/2021 z dnia 10 marca 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie 
Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu. 
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• co najmniej 4 lata doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć na kursach specjalizacyjnych lub 

doskonalących dla lekarzy3, 

• w przypadku kandydatów na instruktorów szkoleń endoskopowych: wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed 

terminem, który zostanie wskazany jako termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych/składania ofert, co 

najmniej 200 badań/zabiegów/procedur w co najmniej jednej technice endoskopowej spośród następujących:  

bronchofiberoskopia, techniki endoskopowe w ginekologii 

3. Instruktorzy/-ki symulacji muszą spełnić następujący wymóg minimalny: 

• co najmniej 2 lata doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć z praktycznym wykorzystaniem symulacji 

medycznych. 

4. Podczas rekrutacji Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych i Instruktorów/-ek symulacji stosowana będzie 

zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność. 

5. Procedura rekrutacyjna będzie prowadzona zgodnie z przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych. 

6. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

a) przesłanie przez koordynatora administracyjnego projektu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pisma 

inicjującego proces rekrutacji wraz z załącznikami (informacja o projekcie, formularz zgłoszeniowy Instruktora/-

ki) do Kierowników wybranych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 

b) przekazanie przez Kierowników Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji o rekrutacji 

do Zespołu Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych i Instruktorów/-ek symulacji Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi osobom odpowiadającym profilowi określonemu w §2 pkt. 1. niniejszego Regulaminu; 

c) składanie, w terminie określonym w piśmie inicjującym rekrutację, przez osoby odpowiadające profilowi 

określonemu w §2 pkt. 1. niniejszego Regulaminu dokumentów rekrutacyjnych (wypełniony formularz 

zgłoszeniowy wraz z CV) w Biurze Projektu w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi; 

d) powołanie przez Komitet Sterujący (skład: prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak – Przewodniczący, prof. dr hab. 

n. med. Adam Antczak, mgr Michał Marek) Komisji Rekrutacyjnej dla Zespołu Instruktorów/-ek zabiegów 

endoskopowych i Instruktorów/-ek symulacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; 

e) dokonanie przez Komisję Rekrutacyjną wyboru Instruktorów/-ek, którzy w największym stopniu spełniają 

kryteria wskazane w §3 pkt. 2. i pkt. 3. niniejszego Regulaminu. Wybór zostanie dokonany w oparciu o analizę 

przesłanych przez kandydatów/-ki formularzy i CV. 

f) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej i podpisanie go przez wszystkich jej Członków. 
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§4 
Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej 

 
1. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego kandydata/-ki każdej kandydatki do Zespołu Instruktorów/-ek 

zabiegów endoskopowych i Instruktorów/-ek symulacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będzie  

przechowywana w Biurze Projektu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w miejscu niedostępnym dla osób 

trzecich.  

2. Po zakończeniu realizacji Projektu, dokumentacja zostanie zarchiwizowana zgodnie z „Procedurą postępowania 

z dokumentacją, powstałą w wyniku realizacji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi projektów 

współfinansowanych ze środków UE, w latach 2014-2020”. 

 
§5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Aktualna treść Regulaminu rekrutacji Instruktorów/-ek zabiegów endoskopowych i Instruktorów/-ek symulacji 

jest dostępna w Biurze Projektu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na stronie internetowej: 

https://umed.pl/ w zakładce Uczelnia. 
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