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LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJACYCH POSZCZEGÓLNYM
FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
l.p.
1.

Forma doskonalenia zawodowego
Realizowanie programu specjalizacji

Liczba punktów
50 pkt. za 1 rok

2.

Uzyskanie tytułu specjalisty w
określonej dziedzinie medycyny
weterynaryjnej
Udział w szkoleniu z dziedziny
medycyny weterynaryjnej, nieobjętym
programem odbywanej specjalizacji

100 pkt.

3.

min. 10 pkt.,
1 pkt. za 1 godzinę
(h), maks. 40 pkt. za
jedno szkolenie
50 pkt za rok

4.

Uczestniczenie w studiach
podyplomowych nie objętych
programem specjalizacji

5.

Zakończenie egzaminem i uzyskanie
dyplomu studiów podyplomowych nie
objętych programem specjalizacji

50 pkt

6.

Udział w szkoleniu organizowanym
przez okręgową izbę lekarskoweterynaryjną lub we współpracy z
okręgową izbą lekarsko-weterynaryjną
Odbycie praktyki klinicznej w
krajowym lub zagranicznym
specjalistycznym ośrodku
weterynaryjnym
Udział w krajowym lub zagranicznym
kongresie, zjeździe, konferencji lub
sympozjum naukowym związanym z
wykonywaniem zawodu lekarza
weterynarii
Udział w szkoleniu zorganizowanym
przez grupę lekarzy weterynarii,
powiatowego lub granicznego lekarza
weterynarii
Prowadzenie studenckich praktyk
weterynaryjnych.

25 pkt.

Prowadzenie szkoleń personelu
pomocniczego
Prowadzenie szkolenia lekarzy
weterynarii w ramach staży

5 pkt. za uczestnika

7.

8.

9.

10.

11.

Sposób weryfikacji
Zaświadczenie wydane
przez kierownika
specjalizacji
Dyplom specjalisty
Zaświadczenie lub Dyplom
wydany przez organizatora
Zaświadczenie wydane
przez kierownika studiów
podyplomowych nie
objętych programem
specjalizacji
Dyplom ukończenia studiów
podyplomowych nie
objętych programem
specjalizacji
Zaświadczenie lub Dyplom
wydane przez okręgową
izbę lekarsko-weterynaryjną

3 pkt. za 1 dzień,
maks. 50 pkt.

Zaświadczenie wydane
przez kierownika jednostki

min. 10 pkt.,
1 pkt. za 1 h,
maks. 40

Zaświadczenie lub Dyplom
wydany przez organizatora

min. 10 pkt.,
1 pkt za 1 h,
Maks. 40 pkt.

Zaświadczenie lub dyplom
wydany przez organizatora

10 pkt. za 1
studenta/tkę

Zaświadczenie wydane
przez okręgową izbę
lekarsko-weterynaryjną

20 pkt.

Zaświadczenie wydane
przez okręgową izbę

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

zawodowych
Prowadzenie szkolenia lekarzy
weterynarii w ramach staży
specjalizacyjnych
Prowadzenie wykładu lub
przedstawienie doniesienia w formie
ustnej na kongresie, konferencji lub
sympozjum naukowym związanym z
wykonywaniem zawodu lekarza
weterynarii
Przedstawienie doniesienia w formie
plakatowej na kongresie, konferencji lub
sympozjum naukowym związanym z
wykonywaniem zawodu lekarza
weterynarii
Uzyskanie stopnia naukowego doktora,
doktora habilitowanego lub tytułu
profesora w dziedzinie nauk
weterynaryjnych
Uzyskanie uprawnień konsultanta w
określonej dziedzinie medycyny
weterynaryjnej, uznanych przez KRLW
Publikacja książki lub artykułu z
zakresu medycyny weterynaryjnej w
fachowym, recenzowanym czasopiśmie
lub opracowanie edukacyjnego
programu multimedialnego
Publikacja książki, artykułu lub
opracowanie programu multimedialnego
o charakterze popularno-naukowym z
zakresu medycyny weterynaryjnej
Przetłumaczenie i opublikowanie
artykułu, książki, rozdziału w książce
lub edukacyjnego programu
multimedialnego – z zakresu medycyny
weterynaryjnej
Opublikowanie artykułu w fachowym
czasopiśmie indeksowanym przez
Filadelfijski Instytut Informacji
Naukowej, Medline lub Index
Copernicus
Roczna prenumerata czasopisma
fachowego
zakup książki, programu
multimedialnego, filmu o fachowej
tematyce

25 pkt.

lekarsko-weterynaryjną
Zaświadczenie wydane
przez okręgową izbę
lekarsko-weterynaryjną
Na podstawie programu

15pkt.

Na podstawie programu

200 pkt.

Dyplom

50 pkt.

Zaświadczenie
odpowiedniego
stowarzyszenia lekarzy
weterynarii lub na wniosek
innej organizacji
Notka bibliograficzna

30 pkt.

100 pkt. – książka,
artykuł – 20 pkt.,
program
multimedialny – 20
pkt.
75 pkt. – książka,
artykuł – 5 pkt.,
program
multimedialny – 10
pkt.
15 – 75 pkt.

Notka bibliograficzna

Notka bibliograficzna

40 pkt.

Notka bibliograficzna

10 pkt. za rok

Potwierdzenie przez
wydawcę lub dowód wpłaty
dowód nabycia

5 pkt. za tytuł

23.

24.

25.

26.

27.

Przynależność do stowarzyszenia
lekarzy weterynarii lub innego
stowarzyszenia naukowego z zakresu
nauk przyrodniczych
Uzyskanie tytułu specjalisty na
poziomie europejskim lub
amerykańskim
Szkolenie pracowników Inspekcji na
poziomie powiatowym, granicznego
inspektoratu weterynarii, wojewódzkim
lub centralnym
Udział w programie edukacyjnym
opartym o zadania testowe,
akredytowanym przez Komisję KRLW
Udział w szkoleniu typu webinar

5 pkt. za rok

Zaświadczenie

100 pkt.

Zaświadczenie lub Dyplom

min. 10 pkt.,
1 pkt za 1 h,
Maks. 40 pkt.

Zaświadczenie lub Dyplom
wydany przez organizatora

5 – 20 pkt.

Zaświadczenie lub Dyplom

5 pkt.

Zaświadczenie lub Dyplom

