
Załącznik nr 1 

 

Lp. Forma zdobywania wiedzy teoretycznej 

w formie ciągłego szkolenia 

Liczba punktów  

edukacyjnych 

Dokument potwierdzający 

realizację ciągłego szkolenia 

1 Udział w kursach realizowanych  

metodą wykładów, seminariów,  

ćwiczeń 

1 punkt edukacyjny  

za każdą godzinę trwania 

kursu, nie więcej jednak 

niż 20 punktów edukacyj-

nych za cały kurs 

Zaświadczenie wydane 

przez jednostkę szkolącą 

2 Udział w kursach realizowanych  

za pośrednictwem sieci internetowej  

z ograniczonym dostępem 

1 punkt edukacyjny  

za każdą godzinę trwania 

kursu, nie więcej jednak 

niż 10 punktów edukacyj-

nych za cały kurs 

Zaświadczenie potwierdza-

jące uzyskanie pozytywnego 

wyniku testu wydane przez 

jednostkę szkolącą, okręgo-

wą izbę aptekarską lub  

Naczelną Izbę Aptekarską 

3 Udział w kursach odbywanych  

w ramach szkolenia specjalizacyjnego 

1 punkt edukacyjny  

za każdą godzinę trwania 

kursu, nie więcej jednak 

niż 25 punktów edukacyj-

nych za cały kurs 

Zaświadczenie wydane 

przez jednostkę szkolącą 

4 Uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia 

naukowego albo tytułu profesora  

nauk farmaceutycznych 

50 punktów edukacyjnych Dokument potwierdzający 

posiadanie tytułu specjalisty, 

stopnia naukowego albo 

tytułu profesora nauk farma-

ceutycznych 

5 Przygotowanie i wygłoszenie referatu 

na posiedzeniu naukowo-szkolenio-

wym towarzystwa naukowego,  

Naczelnej Izby Aptekarskiej,  

okręgowej izby aptekarskiej 

5 punktów edukacyjnych 

za przygotowanie i wy-

głoszenie referatu, z za-

strzeżeniem, że punkty 

edukacyjne zalicza się 

jeden raz za dany referat 

Zaświadczenie wydane 

przez towarzystwo nauko-

we, Naczelną Izbę Aptekar-

ską lub okręgową izbę apte-

karską 

6 Udział w posiedzeniu naukowo-szko-

leniowym towarzystwa naukowego, 

którego cele działalności statutowej 

obejmują rozwój nauk farmaceutycz-

nych, Naczelnej Izby Aptekarskiej  

lub okręgowej izby aptekarskiej 

2 punkty edukacyjne  

za posiedzenie 

Zaświadczenie albo dyplom 

wydane przez towarzystwo 

naukowe, Naczelną Izbę 

Aptekarską lub okręgową 

izbę aptekarską 

7 Przygotowanie i wygłoszenie referatu, 

wykładu na kongresie, zjeździe, kon-

ferencji lub sympozjum naukowym  

z obszaru nauk medycznych i nauk  

o zdrowiu 

10 punktów edukacyjnych 

za przygotowanie i wy-

głoszenie referatu, wykła-

du na kongresie, zjeździe, 

konferencji lub sympo-

zjum naukowym z obsza-

ru nauk medycznych  

i nauk o zdrowiu, z za-

strzeżeniem, iż punkty 

edukacyjne zalicza się 

jeden raz za dany referat 

lub wykład 

Zaświadczenie albo dyplom 

wydane przez jednostkę 

organizującą kongres, zjazd, 

konferencję lub sympozjum 

naukowe 



8 Udział w kongresie, zjeździe, konfe-

rencji lub sympozjum naukowym  

z obszaru nauk medycznych i nauk  

o zdrowiu 

2 punkty edukacyjne  

za każdy dzień udziału, 

nie więcej jednak niż 10 

punktów edukacyjnych 

Zaświadczenie albo dyplom 

wydane przez jednostkę 

organizującą kongres, zjazd, 

konferencję lub sympozjum 

naukowe 

9 Opublikowanie jako autor albo 

współautor książki naukowej  

z obszaru nauk medycznych  

i nauk o zdrowiu 

50 punktów edukacyjnych 

w jednym okresie eduka-

cyjnym 

Notka bibliograficzna 

10 Opublikowanie jako autor albo 

współautor książki popularnonauko-

wej z obszaru nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu 

20 punktów edukacyjnych 

w jednym okresie eduka-

cyjnym 

Notka bibliograficzna 

11 Opublikowanie jako autor albo 

współautor artykułu naukowego  

z obszaru nauk medycznych i nauk  

o zdrowiu 

15 punktów edukacyjnych 

w jednym okresie eduka-

cyjnym 

Notka bibliograficzna 

12 Opublikowanie jako autor albo 

współautor artykułu o charakterze 

przeglądowym, rozdziału w książce  

z obszaru nauk medycznych i nauk  

o zdrowiu 

15 punktów edukacyjnych 

w jednym okresie eduka-

cyjnym 

Notka bibliograficzna 

13 Opublikowanie jako autor albo 

współautor artykułu popularnonau-

kowego lub komunikatu z badań  

naukowych z obszaru nauk medycz-

nych i nauk o zdrowiu 

5 punktów edukacyjnych 

w jednym okresie eduka-

cyjnym 

Notka bibliograficzna 

14 Opublikowanie jako autor albo 

współautor tłumaczenia książki lub 

artykułu z obszaru nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu 

10 punktów edukacyjnych 

w jednym okresie eduka-

cyjnym 

Notka bibliograficzna 

15 Sprawowanie opieki nad studentem 

odbywającym sześciomiesięczną prak-

tykę w aptece 

1 punkt edukacyjny  

za każdy miesiąc opieki 

nad jednym studentem, 

nie więcej niż 18 punktów 

edukacyjnych w jednym 

okresie edukacyjnym 

Zaświadczenie wydane 

przez wydział farmaceu-

tyczny 

16 Pełnienie funkcji kierownika szkolenia 

specjalizacyjnego, opiekuna stażu 

specjalizacyjnego 

10 punktów edukacyjnych 

za każdy rok pełnienia 

funkcji kierownika szko-

lenia specjalizacyjnego  

lub 5 punktów edukacyj-

nych za pełnienie funkcji 

opiekuna stażu specjaliza-

cyjnego, nie więcej niż 30 

punktów edukacyjnych  

w jednym okresie eduka-

cyjnym 

Zaświadczenie wydane 

przez właściwą jednostkę 

szkolącą 



17 Sprawowanie opieki nad osobami 

odbywającymi obowiązkowe prze-

szkolenie uzupełniające lub obowiąz-

kowe praktyki wakacyjne w trakcie 

studiów 

1 punkt edukacyjny  

za każdy miesiąc spra-

wowania opieki nad jed-

nym studentem, nie wię-

cej jednak niż 18 punktów 

edukacyjnych w jednym 

okresie edukacyjnym 

Zaświadczenie wydane 

przez okręgową radę apte-

karską lub wydziałowego 

koordynatora praktyk waka-

cyjnych 

18 Podnoszenie kwalifikacji w ramach 

staży lub praktyk zagranicznych reali-

zowanych w zagranicznych ośrodkach 

prowadzących staże dla farmaceutów 

1 punkt edukacyjny  

za każdy tydzień stażu 

lub praktyki, nie więcej 

jednak niż 20 punktów 

edukacyjnych w jednym 

okresie edukacyjnym 

Dokument potwierdzający 

odbycie stażu lub praktyki 

19 Indywidualna prenumerata czasopi-

sma naukowego z obszaru nauk me-

dycznych i nauk o zdrowiu wymie-

nionego w części A, B lub C wykazu 

czasopism naukowych, o którym mo-

wa w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia  

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finan-

sowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 

87) 

5 punktów edukacyjnych 

za tytuł, nie więcej jednak 

niż 10 punktów edukacyj-

nych w jednym okresie 

edukacyjnym 

Potwierdzenie prenumeraty 

 


