
 

 
Centrum Symulacji Medycznej    Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Bukowska 70      ul. Fredy 10 
60-812 Poznań      61-701 Poznań 
tel.: 61 854-71-71   tel.: 61 854-60-54 
e-mail: power@ump.edu.pl   e-mail: sekr_dyr@ump.edu.pl 
www.medsim.ump.edu.pl   www.ump.edu.pl 

Poznań 25.01.2019r. 

 

Zasady rekrutacji na warsztaty technik krążenia pozaustrojowego związanego z wykorzystaniem ECMO oraz 

wizytą stażową w uniwersyteckim Centrum Symulacji Medycznej i oddziału kardiochirurgii szpitala VCU Richmond 

Virginia, które odbędą się podczas największej konferencji AMSA w dniach 7-10.03.2019  dla pracowników 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji projektu: 

Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO" - realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

ogłasza rekrutację na wyjazd na konferencję AMSA wraz z warsztatami technik krążenia pozaustrojowego 

związanego z wykorzystaniem ECMO oraz wizytą stażową w uniwersyteckim Centrum Symulacji i oddziału 

kardiochirurgii szpitala VCU Richmond Virginia, która odbędzie się w Waszyngtonie w dniach 7-10 marca 2019 r. 

1. Uczestnicy: 

1.1 W rekrutacji mogą wziąć udział pracownicy naukowo- dydaktyczni i techniczni Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu . 

1.2 W celu zgłoszenia się należy wypełnić załączony FORMULARZ OSOBOWY UCZESTNIKA PROJEKTU, oraz 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, podpisać je i wysłać na adres power@ump.edu.pl   Oryginał przesłać na 

adres : Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ul. Fredry 10, pokój 143 ,z 

dopiskiem KONFERENCJA  AMSA 

1.3 Ilość osób, które zostaną zakwalifikowane na wyjazd: 4  

2. Rekrutacja: 

2.1 Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie następujących kryteriów:  

a) osoba zaangażowana w pracę na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu - 1 pkt za każdy rok pracy.  

b) osoba odpowiedzialna za wykonanie zadań w Projekcie "Techniki pozaustrojowego wspomagania 

funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO" w Uniwersytecie Medycznym im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu’’ – 10 pkt.  

c) współorganizacja kursu o tematyce ECMO z wykorzystaniem metod symulacyjnych – 2 pkt. za każdy 

kurs. 

mailto:power@ump.edu.pl


 

 
Centrum Symulacji Medycznej    Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Bukowska 70      ul. Fredy 10 
60-812 Poznań      61-701 Poznań 
tel.: 61 854-71-71   tel.: 61 854-60-54 
e-mail: power@ump.edu.pl   e-mail: sekr_dyr@ump.edu.pl 
www.medsim.ump.edu.pl   www.ump.edu.pl 

2.2 W przypadku uzyskania równoważnej liczby punktów, o kwalifikacji do wyjazdu  decyduje Komisja 

Rekrutacyjna. 

2.3 Po zakończeniu rekrutacji zostanie sporządzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa uczestników 

chętnych do udziału w wydarzeniu.  

Lista podstawowa obejmować będzie 4 osoby , których  wnioski uzyskają najwyższą ocenę. 

2.4 Osoby zakwalifikowane do wyjazdu zobowiązane będą do podpisania przed otrzymaniem wsparcia 

Oświadczenia uczestnika projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Odmowa podpisania 

oświadczenia równoznaczne jest z rezygnacją z wyjazdu. 

2.5 Nie ma możliwości rezygnacji z udziału w wyjeździe na wydarzenie, z wyjątkiem sytuacji losowych. 

Miejsce osoby, która zrezygnowała z udziału w kursie zajmuje osoba z listy rezerwowej, na podstawie 

wyniku rekrutacji. 

 

3. Realizacja: 

3.1 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

udziału w konferencji, przeznaczonych w szczególności na sfinansowanie:  

a) kosztów biletów lotniczych,  

b) kosztów zakwaterowania i diet, 

c) wizy uczestników, 

d) opłaty konferencyjnej, 

e) ubezpieczenia. 

 

4. Termin rekrutacji: do 04.02.2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


