
Załącznik nr 3 

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO  

DO ODBYCIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO 

 

1.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, o którym mowa w art. 50 ust. 

8 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184 i 655), zwa-

nym dalej ,,wnioskiem”, wojewoda właściwy ze względu na obszar województwa, na którego 

terenie wnioskodawca zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, za pomocą SMK zwraca 

wniosek i wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia we-

zwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 
 

2.  W postępowaniu konkursowym, o którym mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 

2020 r. o zawodzie farmaceuty, przyznaje się punkty za: 

1)  staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku wyko-

nywania zawodu farmaceuty na podstawie innej niż stosunek pracy — równoważnika etatu 

— 1 punkt za każdy rok pracy; 

2)  posiadanie stopnia doktora — 10 punktów; 

3)  posiadanie stopnia doktora habilitowanego — 12 punktów; 

4)  posiadanie tytułu profesora — 14 punktów; 

5)  opublikowanie jako autor lub współautor: 

a)  książki naukowej — 3 punkty, 

b)  artykułu naukowego oryginalnego — 1 punkt, 

c) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonau-

kowej — 1 punkt, 

d)  artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań 

naukowych — 1 punkt, 

e)  publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism naukowych 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 574, 583, 655, 682 i 807) lub w wykazach czasopism naukowych sporządzonych  

na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów — 1 punkt 

—  z zakresu farmacji. 
 

3.  Do odbycia szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się wnioskodawców, w liczbie odpo-

wiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej 

dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego w danym województwie, w kolejności od najwyższego 

wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym, o którym mowa w art. 51 ust. 4 ustawy  

z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. 


