
Wykaz dziedzin w których można odbywać specjalizację: 

1)     epidemiologia; 

2) fizyka medyczna; 

3) inżynieria medyczna; 

4) neurologopedia; 

5) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; 

6) psychologia kliniczna; 

7) zdrowie publiczne; 

8) zdrowie środowiskowe; 

9) mikrobiologia; 

10) toksykologia; 

11) przemysł farmaceutyczny; 

12) radiofarmacja; 

13) surdologopedia; 

14) psychoseksuologia; 

15) embriologia kliniczna. 

Szkolenie specjalizacyjne prowadzi podmiot, który został wpisany na listę jednostek posiadających 

akredytację. Listę jednostek posiadających akredytację prowadzi CMKP za pomocą SMK. 

Osoba odbywająca specjalizację ponosi opłatę za szkolenie. Wysokość opłaty za szkolenie ustala 

kierownik jednostki szkolącej. 

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra  

lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w przepisach wydanych  

na podstawie art. 46 pkt 3  oraz  została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego  

w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku 

innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 oraz 

2) wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z 

programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę 

dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, oraz 

3) została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 

 

 

 



Postępowanie kwalifikacyjne o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia: 

Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą SMK, do wojewody 

właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie 

specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia  

od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 

od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia; 

od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 

dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca. 

Do wniosku załącza elektroniczną kopię: 

1) dyplomu ukończenia studiów wyższych; 

2) dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem 

szkolenia specjalizacyjnego, o których mowa w art. 12 ust. 6 pkt 1; 

3) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego; 

4) zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, o której 

mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę spełniania warunków określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 

albo w art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz - w przypadku gdy liczba osób spełniających te warunki jest większa 

niż liczba miejsc szkoleniowych - postępowanie konkursowe. 

Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja powoływana przez wojewodę 

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za: 

1) okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w 

danej dziedzinie ochrony zdrowia - 1 punkt za każdy rok wykonywania tych czynności, 

maksymalnie 10 punktów; 

2) posiadanie: 

a) stopnia naukowego - 2 punkty, 

b) tytułu naukowego - 5 punktów; 

3) autorstwo albo współautorstwo jednej publikacji - 0,5 punktu, maksymalnie 5 punktów. 

W przypadku gdy co najmniej 2 osoby ubiegające się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego uzyskały 

tę samą liczbę punktów, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się osoby ubiegające się o odbywanie 

szkolenia specjalizacyjnego w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych,  

o których mowa w art. 7 ust. 2, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu 

konkursowym. 

Osobie zakwalifikowanej do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda tworzy w SMK 

elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwaną dalej "EKS", oraz określa w niej 

planowaną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 


