Pojedź za darmo do Marsylii na Europejską Szkołę Rehabilitacji Medycznej
W dniach 2-7 lipca 2018 r. odbędzie się szkolenie European School Marseille
on Motor Disabilities (ESM), organizowane przez Europejską Radę Medycyny
Fizykalnej i Rehabilitacji (EBPRM). Jest to cykliczna impreza edukacyjna skierowana
do lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, z której skorzystało już
wiele osób z Polski i w ich opinii ESM jawi się jako wydarzenie szkoleniowe na
wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia (w języku angielskim) na temat
patofizjologii oraz leczenia zaburzeń funkcji ruchowych poprowadzą autorytety
Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie.
Na tegoroczną Szkołę EBPRM zaprasza dwóch lekarzy z Polski i pokrywa im
koszty szkolenia, pobytu oraz wyżywienia (nie zapewnia kosztów dojazdu do
Marsylii).
Rekrutację kandydatów z Polski prowadzi Polskie Towarzystwo Rehabilitacji.
Czytaj dalej:

Warunki kwalifikacji kandydata:
Niezbędne dokumenty w języku angielskim:
Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

Warunki kwalifikacji kandydata:
•
•
•
•

lekarz medycyny,
przynależność do Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (i opłacone składki
członkowskie),
rozpoczęta i niezakończona specjalizacja w rehabilitacji medycznej,
znajomość języka angielskiego.

Niezbędne dokumenty w języku angielskim:
•
•
•
•

•

krótkie CV (z uwzględnieniem ewentualnej aktywności w Polskim
Towarzystwie Rehabilitacji),
list motywacyjny,
list poparcia kierownika specjalizacji lub/i kierownika oddziału terenowego
PTReh, na którym pracuje kandydat,
numer rejestracji Kandydata na stronie Europejskiej Rady Medycyny
Fizykalnej i Rehabilitacji (dla tych specjalizantów, którzy nie posiadają takiego
numeru rejestracji można dokonać na stronie: http://www.europrm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=165&lan
g=en
wypełniony formularz rejestracyjny (w załączeniu).

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

1. do dnia 15.05.2018 r. do godz. 24.00 kandydat przesyła powyższe
dokumenty w formacie WORD na adres dr med. Piotra Tederko - Krajowego
Menedżera EBPRM: p.tederko@gmail com
2. do dnia 17.05.2018 r. Krajowy Menadżer EBPRM przesyła zaślepione
dokumenty kandydatów do członków Zarządu Głównego PTReh celem
głosowania internetowego,
3. do dnia 21.05.2018 r. do godz. 24.00 członkowie Zarządu Głównego PTReh
głosują internetowo na 2 kandydatów, odsyłając informacje na adres
Krajowego Menedżera EBPRM: p.tederko@gmail com
4. do dnia 23.05.2018 r. Krajowy Menedżer EBPRM powiadamia o wyniku
głosowania Prezesa Zarządu Głównego PTReh,
5. do dnia 25.05.2018 r. Prezes Zarządu Głównego PTReh zatwierdza wynik
głosowania (w przypadku równych ilości głosów wśród kandydatów jednoosobowo dokonuje wyboru) i informuje o tym Krajowego
Menedżera EBPRM,
6. do dnia 28.05.2018 r. Krajowy Menedżer EBPRM powiadamia o wynikach
rekrutacji kandydatów, a do dnia 31.05.2018 r. przesyła Organizatorowi
Szkolenia listę kandydatów z Polski.

