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Kurs C: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży - Zasady rekrutacji  

 

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w terminie od dnia 9 stycznia 

do dnia 13 stycznia 2020 roku (I edycja kursu) oraz od 8 do 12 stycznia 2021 r. (II edycja kursu) 

i obejmuje ocenę spełniania warunków dostępu, a w przypadku, gdy liczba osób spełniających 

te warunki jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych odbywa się postępowanie 

konkursowe. Termin składania wniosków: do dnia 8 stycznia 2020 r. 

Warunki dostępu:   

a) wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk  

o zdrowiu, w tym przedstawiciele następujących zawodów medycznych: ratowników 

medycznych, fizjoterapeutów, terapeutów środowiskowych, opiekunów medycznych, 

diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów; 

b) zatrudnienie w publicznym systemie: opieki zdrowotnej, oświaty, poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej. 

Kryteria punktowe w postępowaniu konkursowym: 

a) okres wykonywania czynności zawodowych w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych dla 

dzieci i młodzieży lub w systemie edukacji, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

lub opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży lub jednostkach pomocy społecznej dla dzieci  

i młodzieży – 1 punkt za każdy rok wykonywania tych czynności, maksymalnie 10 punktów; 

b) posiadanie: stopnia naukowego (2 punkty) lub tytułu naukowego (5 punktów); 

c) za każde 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.  

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

mają ten sam wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się 

średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze 

wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. 
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2. Wniosek rekrutacyjny - lista niezbędnych dokumentów, które muszą złożyć uczestnicy 

rekrutacji:  

1) formularz rekrutacyjny, 

2) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,  

3) kopia dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych,  

4) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,  

5) wykaz publikacji naukowych, których autorem lub współautorem jest 

wnioskodawca, 

6) w przypadku osób z niepełnosprawnością - aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub równoważny dokument. 

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 8 stycznia 2020 r. (I edycja kursu) oraz  

od 20 października 2020 r. do dnia 7 stycznia 2021 r. (II edycja kursu).   

 

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Centrum CBT EDU od poniedziałku do piątku  

w godz. 9.00-16.00 lub przesłać listownie lub w formie elektronicznej na adres: 

szkolenia.power@cbt.pl 

Adres siedziby Centrum CBT EDU: ul. Wołodyjowskiego 74 A, 02-724 Warszawa 

 

3. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie: od dnia 5 listopada 2019 r  

do dnia 21 stycznia 2020 r. (I edycja kursu) oraz od dnia 20 października 2020 r.  

do dnia 20 stycznia 2021 r. (II edycja kursu). 

4. Na listę rezerwową zostaną wpisane osoby spełniające warunki dostępu, które nie 

uzyskały liczby punktów wystarczającej do zakwalifikowania się na szkolenie.  

5. Dodatkowy nabór, z listy rezerwowej w terminie: od dnia 14 stycznia 2020 r.  

do dnia 21 stycznia 2020 roku (I edycja kursu) oraz od dnia 13 do 20 stycznia 2021 r. 

 (II edycja kursu), w przypadku, gdy ktoś z listy głównej odmówi udziału. 

6. Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: kierownik projektu (mgr Nina Szalas) 
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