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REGULAMIN REKRUTACJI
„Zajęcia symulacyjne – zdjęcia rtg struktur zakrzywionych szczęki i żuchwy”

Postanowienia ogólne:
„Zajęcia symulacyjne – zdjęcia rtg struktur zakrzywionych szczęki i żuchwy” realizowane ą w ramach projektu
„Uniwersytet z Misją – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z068/18.
„Zajęcia symulacyjne – zdjęcia rtg struktur zakrzywionych szczęki i żuchwy” służą zwiększeniu umiejętności
praktycznych studentów kierunku lekarsko-dentystycznego UMP w zakresie radiologii w oparciu o zajęcia
symulacyjne z obszaru wykonywania zdjęć rtg struktur zakrzywionych szczęki i żuchwy.
Program nauczania:
1. ćwiczenia – 15h
a. trening symulacyjny z użyciem fantomu ludzkiego i aparatu rtg
 badanie cefalometryczne profilowe
 badanie cefalometryczne tylno-przednie
 badanie zębowe (wewnątrzustne punktowe)
 zgryzowe
 szkrzydłowo-zgryzowe
 pantomograficzne
b. trening symulacyjny z użyciem fantomu ludzkiego pediatrycznego
c. interpretacja wykonanego badania rtg w oparciu o zaprogramowany w fantomie stan chorobowy
Studenci będą edukowani przez praktykujących elektroradiologów oraz lekarzy klinicznych, a ich umiejętności
praktyczne będą na bieżąco sprawdzane w oparciu o przygotowanie do rozwiązywania
sytuacji problemowych.
Zajęcia realizowane będą w grupach 6-cio osobowych. Praca w grupach zorientowana będzie na prawidłowe
zaplanowanie wykonania badania rtg, dobór właściwej dawki promieniowania, uzyskanie satysfakcjonującego
wyniku umożliwiającego przeprowadzenie interpretacji oraz wyciągnięcie wniosków. Podczas zajęć wykorzystane
będzie specjalistyczne oprogramowanie dydaktyczne do praktycznej analizy zdjęć rtg pod kątem dawek
ekspozycyjnych, błędów technicznych i artefaktów oraz anatomii i patologii tkanek twarzoczaszki.
Zajęcia prowadzone będą przy użyciu pomocy dydaktycznych - fantom rtg - model głowy dorosłej, fantom rtg model głowy dziecka, fantom przeznaczony do zdjęć aparatem pantomograficznym.
Miejsce realizacji zajęć: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii UMP.

Termin realizacji rok 2021:
1.

I grupa - 03.12.2021 r. – godz. 13:00 – 19:15

2.

I grupa - 04.12.2021 r. – godz. 9:00 – 14:15

Pozostałe przybliżone terminy:


II edycja:




13-24 grupy: II kwartał 2022/ IV kwartał 2022

III edycja:


25-36 grupy: IV kwartał 2022 – I kwartał 2023
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IV edycja:




V edycja:


I.

37-48 grupy: I kwartał 2023 – II kwartał 2023

49-60 grupy: II kwartał 2023

Zgłoszenia i rekrutacja

W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci UMP ostatnich 4 semestrów studiów I st./ II st. lub jednolitych studiów
magisterskich kierunku: stomatologii (łącznie 360 osób w trzech kolejnych latach edycji kursu).
W bieżącym roku akademickim zrekrutowanych zostanie 144 osób.
Każdy z Kandydatów zobowiązany jest wypełnić obowiązkowe dokumenty dostępne na stronie internetowej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1);
Formularz osobowy uczestnika projektu (Załącznik nr 2);
Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 3);
Deklaracja uczestnictwa (Załącznik nr 4);
Zgoda na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 5);
Dodatkowe dokumenty stanowiące załączniki do formularza zgłoszeniowego:
 zaświadczenie o średniej ocen

Dokumenty należy złożyć najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. – termin zajęć 03-04.12.2021

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:


Dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz wymaganych w procesie rekrutacji dodatkowych
dokumentów (dokumenty załączone zostały na stronie UMP).



Prawidłowość wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych.



spełnienie wymogu formalnego tj. posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych lub
niestacjonarnych UMP, ostatnich 4 semestrów studiów I st./ II st. lub jednolitych studiów magisterskich
kierunku lekarsko-dentystycznego



średnia ocen,



Kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziano w naborze, utworzona zostanie lista rezerwowa.
Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie w określonym terminie rekrutacji i znajdzie
się na liście rezerwowej, będzie mógł złożyć formularz zgłoszeniowy w kolejnym naborze.
Informacja o zakończeniu rekrutacji wraz z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie opublikowana
zostanie na stronie UMP w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia naboru.
Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych – Biuro Projektu: Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy
z Zagranicą, ul. Fredry 10, pok. 145.
Rekrutacja będzie uwzględniać równość szans w dostępie osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem realizacji
zajęć w przypadku uczestnika niepełnosprawnego w dostosowanych pomieszczeniach i na dostosowanym
sprzęcie.
II.

Obowiązki Uczestnika projektu

Do obowiązków Kandydata, który zakwalifikowany zostanie do udziału we wsparciu, należeć będzie:
 udział w pełnym wymiarze czasu w zajęciach zgodnie z programem Kursu,
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 uzupełnianie dokumentacji projektowej przekazanej przez Biuro Projektu, Wykładowcę, Opiekuna Grupy
(deklaracja uczestnictwa, listy obecności, listy odbioru materiałów dydaktycznych i pomocniczych i innych
dokumentów wymaganych do realizacji projektu i sprawozdawczości).
Od uczestników programu realizowanego w ramach Projektu wymagana jest frekwencja na poziomie co najmniej
80% obecności. Nieobecność musi zostać usprawiedliwiona pisemnie lub za pomocą stosownego dokumentu (np.
zwolnienia lekarskiego).
O rezygnacji z uczestnictwa w wybranej formie wsparcia student informuje Biuro Projektu w formie pisemnej
wraz z wyjaśnieniem przyczyny rezygnacji.
W przypadku przerwania udziału w Projekcie i niezrealizowania przewidzianej frekwencji Uczestnik może zostać
zobowiązany do zwrotu Organizatorowi kosztów organizacji zajęć w sytuacji, gdy Organizator zostanie
pociągnięty do tego zobowiązania przez Instytucję Pośredniczącą.
Po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie uczestnik wypełni test określający poziom kompetencji po zakończeniu
uczestnictwa w projekcie. Osoby, u których w sposób pozytywny zweryfikuje się osiągnięte kompetencje,
otrzymają na koniec zajęć stosowne zaświadczenie.
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