KRYTERIA KWALIFIKACYJNE do
MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY ZAWODOWYCH DLA POLSKICH
FARMACEUTÓW ORGANIZOWANEGO PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ APTEKARSKĄ
WE WSPÓŁPRACY Z SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA

Krok 1.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie www.nia.org.pl w zakładce
programu, a następnie wydrukuj go dwustronnie(CTRL+P) i podpisz.
WYŚLIJ FORMULARZ PO JEGO WYDRUKOWANIU ! Wysłanie formularza wcześniej
uniemożliwi późniejszy druk !
Pamiętaj !



Dokładnie wpisz adres e-mail (podaj ten który najczęściej używasz)
Formularz on-line możesz wypełnić tylko raz, a po jego wypełnieniu nie ma
możliwości jego poprawy

Krok 2.
Napisz list motywacyjny i CV
W liście motywacyjnym uwzględnij Departamenty do których aplikujesz. Możesz podać
maksymalnie do trzech Departamentów.
Uwaga ! Wybór Departamentu oraz terminu odbywania stażu są jedynie sugestią Kandydata
i nie gwarantują odbycia stażu na tych warunkach.
Krok 3.
Złóż do siedziby Naczelnej Izby Aptekarskiej – Warszawa (00-238), ul. Długa 16 w
wyznaczonym terminie wymagane dokumenty osobiście lub pocztą (za potwierdzeniem
odbioru).

Wymagane dokumenty:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

skrócony życiorys (CV) i list motywacyjny;
kserokopia dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich;
kserokopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy w zawodzie;
aktualne zaświadczenie o miejscu pracy;
zaświadczenie z Okręgowej Izby Aptekarskiej, do której przynależy kandydat
o regularności płacenia składek członkowskich i ilości punktów edukacyjnych
na dzień wydania zaświadczenia;
kserokopia certyfikatu(ów)/zaświadczeń potwierdzających znajomość języka
hiszpańskiego - jeśli kandydat posiada;
kserokopia dokumentów potwierdzających działalność naukową (opcjonalnie);
kserokopia dokumentów potwierdzających udział w specjalistycznych
szkoleniach i kursach z zakresu farmacji szpitalnej (opcjonalnie);
wypełniony, wydrukowany i podpisany własnoręcznie formularz
zgłoszeniowy.

Zasady kwalifikacji
Wymagania podstawowe
I.
II.
III.
IV.
V.

Posiadanie tytułu magistra farmacji;
Ważne prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
Praca w aptece szpitalnej i/ lub aptece ogólnodostępnej i innej placówce
związanej z ochroną zdrowia;
Udokumentowany minimum 2-letni staż pracy w zawodzie;
Komunikatywna
znajomość
języka
hiszpańskiego
potwierdzona
certyfikatem/zaświadczeniem – jeśli Kandydat posiada.

Kryteria podlegające punktacji

I.

Staż pracy w zawodzie:
- od 2-3 lat -1 pkt;
- od 4-5 lat - 3 pkt;
-od 6-10 lat - 4 pkt;
-powyżej 10 lat- 5 pkt.

II.

Praca
- apteka szpitalna – 1 pkt.

III.

Praca na stanowisku kierowniczym:
- apteka szpitalna- 1 pkt.

IV.

Znajomość języka hiszpańskiego potwierdzona certyfikatem/zaświadczeniem
zweryfikowana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i krótkiego testu
językowego:
-poziom zaawansowany (poziom C1-C2) - 5 pkt.
-poziom średniozaawansowany (poziom B2) - 2 pkt.

Kryteria dodatkowe
1. Działalność naukowa
Publikacje naukowe, niezależnie od ilości – 1 pkt:
- w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej z IF;
- w recenzowanych czasopismach zagranicznych;
- w polskich czasopismach z listy MNiSW.
Prace nagrodzone na sympozjach, kongresach naukowych, konferencjach lub
konkursach naukowych (międzynarodowe, krajowe). Niezależnie od ilości i szczebla –
1 pkt.
Udokumentowany udział w konferencjach i sympozjach naukowych
(międzynarodowych, krajowych) – niezależnie od ilości – 1 pkt.
Specjalistyczne kursy i szkolenia dotyczące farmacji szpitalnej zakończone
certyfikatem- maksymalnie 2 pkt.

Ocena własna Komisji na podstawie CV, listu motywacyjnego i
kwalifikacyjnej – maksymalnie 8 pkt.*

rozmowy

W toku rekrutacji można uzyskać maksymalnie 25 punktów.
Koordynator Projektu wyłania spośród zgłoszonych Kandydatów osoby z najwyższą
ilością punktów i zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną oraz test językowy.

* Do rozmowy kwalifikacyjnej i testu językowego zostaną zaproszeni farmaceuci z najwyższą liczbą punktów w
rekrutacji. Próg punktowy zostanie ustalony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do Programu.

