KRYTERIA KWALIFIKACYJNE I PROCEDURA ZGŁOSZENIA KANDYDATURY
do Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów
organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy
z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 2022

Szpitale przyjmujące i terminy staży w 2022 r.
Lp.

Nazwa Ośrodka

Liczba miejsc

Termin*

Język

1

Hospital Universitario de Elche,
Alicante
Hospital Universitario de Elche,
Alicante
Hospital Universitari Son
Espases, Palma de Mallorca

1

kwiecień 2022

angielski lub hiszpański

1

maj 2022

angielski lub hiszpański

2

maj 2022

angielski lub hiszpański

2
3

Krok 1.
Napisz list motywacyjny i CV
W liście motywacyjnym uwzględnij Ośrodek Przyjmujący do którego aplikujesz. Podaj Działy
Farmacji Szpitalnej, które najbardziej Cię interesują.
Uwaga! Wybór Ośrodka Przyjmującego oraz terminu odbywania stażu są jedynie sugestią
Kandydata i nie gwarantują odbycia stażu we wskazanym ośrodku lub terminie.

Krok 2.
Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie www.nia.org.pl/staze-dlafarmaceutow/
Pamiętaj o załączeniu wszystkich niezbędnych załączników.

1. WYMAGANE DOKUMENTY
1.1. skrócony życiorys (CV) i list motywacyjny
1.2. kserokopia dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
1.3. kserokopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty
1.4. kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy w zawodzie
1.5. aktualne zaświadczenie o miejscu pracy
1.6. zaświadczenie z Okręgowej Izby Aptekarskiej, do której przynależy kandydat
o regularności płacenia składek członkowskich i ilości punktów edukacyjnych na dzień
wydania zaświadczenia
1.7. kserokopia certyfikatu(ów)/zaświadczeń potwierdzających znajomość języka
hiszpańskiego i/lub języka angielskiego - jeśli kandydat posiada
1.8. kserokopia dokumentów potwierdzających działalność naukową (opcjonalnie)
1.9. kserokopia dokumentów potwierdzających udział w specjalistycznych szkoleniach i
kursach z zakresu farmacji szpitalnej (opcjonalnie)
1.10. link do strony, profilu społecznościowego umożliwiający zapoznanie się z
prowadzonymi dodatkowymi aktywnościami z zakresu farmacji szpitalnej/klinicznej w
swoim miejscu pracy (opcjonalnie)
2. ZASADY KWALIFIKACJI
2.1. Kryteria podstawowe
2.1.1. Posiadanie tytułu magistra farmacji;
2.1.2. Ważne prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
2.1.3. Praca w aptece szpitalnej i/ lub aptece ogólnodostępnej;
2.1.4. Udokumentowany minimum 2-letni staż pracy w zawodzie;
2.1.5. Komunikatywna znajomość języka hiszpańskiego i/lub języka angielskiego
potwierdzona certyfikatem/zaświadczeniem – jeśli kandydat posiada
2.2. Kryteria dodatkowe
2.2.1. Działalność naukowa
2.2.2. Działalność propacjencka w miejscu pracy
2.2.3. Ocena własna Komisji rekrutacyjnej

3. PUNKTACJA
3.1. Staż pracy w zawodzie:
3.1.1. od 2-3 lat -1 pkt
3.1.2. od 4-5 lat - 3 pkt
3.1.3. od 6-10 lat - 4 pkt
3.1.4. powyżej 10 lat - 5 pkt
3.2. Miejsce pracy
3.2.1. apteka szpitalna – 1 pkt
3.3. Praca na stanowisku kierowniczym:
3.3.1. apteka szpitalna - 1 pkt
3.4. Znajomość języka hiszpańskiego potwierdzona certyfikatem lub zaświadczeniem DELE
3.4.1. poziom zaawansowany (poziom C1-C2) - 6 pkt
3.4.2. poziom średniozaawansowany (poziom B2) - 3 pkt
3.5. Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem/zaświadczeniem:
3.5.1. poziom zaawansowany (poziom C1-C2) - 3 pkt
3.5.2. - poziom średniozaawansowany (poziom B2) - 1 pkt
3.6. Działalność naukowa (publikacje naukowe, niezależnie od ilości) – 1 pkt
3.6.1. w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej z IF
3.6.2. w recenzowanych czasopismach zagranicznych
3.6.3. w polskich czasopismach z listy MNiSW
3.7. Nagrodzone prace (niezależnie od ilości i szczebla, międzynarodowe, krajowe) – 1 pkt
3.7.1. na sympozjach
3.7.2. na kongresach naukowych
3.7.3. na konferencjach
3.7.4. w konkursach naukowych
3.8. Udokumentowany udział (niezależnie od ilości) - 1 pkt
3.8.1. w konferencjach
3.8.2. w sympozjach naukowych
3.9. Specjalistyczne kursy i szkolenia dotyczące farmacji szpitalnej zakończone certyfikatem
- niezależnie od ilości- 1 pkt
3.10. Specjalizacja z farmacji szpitalnej i/lub klinicznej – 1 pkt
3.11. Dodatkowa działalność propacjencka w miejscu pracy – 1 pkt (należy opisać jej zakres
w liście motywacyjnym)
3.12. Ocena własna Komisji na podstawie CV, listu motywacyjnego i rozmowy
kwalifikacyjnej – maksymalnie 8 pkt**
W toku rekrutacji można uzyskać maksymalnie 30 punktów.

4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
4.1. Koordynator Projektu wyłania spośród zgłoszonych Kandydatów osoby z najwyższą
ilością punktów i zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną.
4.2. Rozmowa może odbyć się w formie stacjonarnej w siedzibie Organizatora lub on-line o
czym kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

*Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora
** Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni farmaceuci z najwyższą liczbą punktów w rekrutacji. Próg
punktowy zostanie ustalony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do programu.

