Warszawa, 26 stycznia 2017 r.

Regulamin konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”

I.

II.

Organizatorzy i cel konkursu.
Organizatorem konkursu jest Akademia Malucha Alantan, działająca przy Zakładach
Farmaceutycznych UNIA Spółdzielnia Pracy w Warszawie. Celem społecznym Konkursu jest
promocja zawodu położnej w Polsce. Celem bezpośrednim Konkursu skierowanego do
studentów III roku studiów I stopnia na kierunku położnictwo jest wyłonienie
w dwuetapowym konkursie laureatów.
Zasady uczestnictwa w konkursie „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada
Wiedzy”:
1) W konkursie „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy” może
uczestniczyć każdy student III roku studiów I stopnia na kierunku położnictwo.
2) Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada
Wiedzy” jest nadesłanie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego formularza
zgłoszeniowego na adres: biuro@prenatalis.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do
24 lutego 2017 r.
3) Organizatorzy prześlą drogą e-mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
i zakwalifikowania się do udziału w konkursie wraz z dodatkowymi informacjami
o miejscu egzaminu.
4) Każdy uczestnik pierwszego etapu konkursu będzie miał za zadanie wypełnienie testu
sprawdzającego wiedzę z zakresu: podstaw opieki położniczej, technik położniczych
i prowadzenia porodu, położnictwa i opieki położniczej, neonatologii i opieki
neonatologicznej oraz ginekologii i opieki ginekologicznej.
5) Test będzie składał się z 90 zadań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z 3 poziomów
trudności: Poziom I – 30 pytań za 1 punkt każde, Poziom II - 30 pytań za 2 punkty każde,
Poziom III – 30 pytań za 3 punkty każde. Łącznie maksymalna ilość punktów wynosi 180
punktów.
6) Test odbędzie się 27 marca 2017 r. o godzinie 10.00, będzie trwał 90 min i zostanie
przeprowadzony jednocześnie na wszystkich Uczelniach, które zadeklarują chęć udziału
w Konkursie.
7) Autorami pytań testowych są pracownicy Uczelni uczestniczących w Konkursie. Wybór
pytań został dokonany przez Komisję Egzaminacyjną Konkursową.
8) Podczas pisania testu uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania następujących
zasad:
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9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)

20)
21)

a. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na Formularzu. Piszący test nie może
korzystać z żadnych pomocy naukowych (książkowych, elektronicznych bądź z
wiedzy innych osób.)
b. Uczestnik poprzez podniesienie ręki powiadamia komisję o zakończeniu
udzielania odpowiedzi.
c. Wszyscy uczestnicy konkursu muszą pozostać na swoim miejscu do końca
przewidzianego przez jury czasu pisania testu.
d. Uczestnicy, którzy złamią wymienione zasady, będą wykluczeni z dalszego
udziału w konkursie przez osoby pilnujące prawidłowego przebiegu konkursu.
e. W swojej ocenie Komisja Egzaminacyjna będzie brała pod uwagę liczbę
uzyskanych punktów w teście. Nieczytelne wypełnienie formularza lub
udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi na zadanie będą interpretowane na
niekorzyść uczestnika i liczone jako błąd.
Wszyscy uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający udział w Finale I etapu
Olimpiady.
Komisja w Uczelni po zakończonym egzaminie przekazuje zabezpieczone formularze
odpowiedzi przedstawicielowi Organizatora. Formularz odpowiedzi jest zabezpieczony
i kodowany.
Organizator przekazuje wszystkie formularze odpowiedzi do Centrum Kształcenia
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w terminie do 29.03.2017r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 7 kwietnia 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie
Organizatora (www.akademia-ama.pl/olimpiada). Wyniki zostaną rozesłane pocztą do
Uczelni oraz drogą elektroniczną.
Decyzje Komisji Egzaminacyjnej są ostateczne i nieodwołalne.
Po I etapie opublikowane zostaną nazwiska laureata oraz dwóch finalistów, którzy zajęli
2 i 3 miejsce z każdej Uczelni.
Laureat z każdej Uczelni automatycznie kwalifikuje się do II etapu Olimpiady, który
odbędzie się 24.04.2017r. w Warszawie. Jeśli laureatami 1 miejsca zostaną 2 osoby lub
więcej osób – wszystkie te osoby przechodzą do II etapu.
Drugi etap Konkursu, to test wiedzy i egzamin praktyczny.
Drugi etap Konkursu odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godzinie 9.00 (poniedziałek)
w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie, ul. Żelazna 90.
Uczestnicy zostaną zakwaterowani na koszt Organizatora w Hotelu Pielęgniarskim
w Warszawie.
Po przeprowadzeniu pierwszej części drugiego etapu tj. pisemnego testu polegającego
na odpowiedzi w ciągu 60 minut na 60 pytań, zostanie wyłonionych 5 najlepszych
uczestników, którzy przystąpią do drugiej części tj. egzaminu praktycznego. Zakres
merytoryczny egzaminu praktycznego zostanie podany i udostępniony na stronie www.
olimpiady po ogłoszeniu wyników I etapu konkursu, tj. po 7 kwietnia 2017 r.
Wyniki II etapu Konkursu oraz nazwiska laureatów zostaną zamieszczone na stronie
internetowej AMA (podstrona olimpiada) oraz przesłane pocztą na adres Uczelni.
Wraz z przystąpieniem do konkursu wiedzy „Położna Przyszłości – Ogólnopolska
Olimpiada Wiedzy” uczestnik automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Organizatora w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu
(zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych).
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22) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza pełną akceptację wszystkich postanowień
regulaminu konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”.
Nagrody.
1) Na każdym etapie konkursu Organizator zobowiązuje się do uhonorowania laureatów
Konkursu.
2) W etapie pierwszym trzej najlepsi studenci z każdej Uczelni otrzymają nagrody
rzeczowe.
3) W etapie drugim Konkursu nagrodami są:
1 miejsce - miesięczny staż w Szpitalu Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie, opłata za
pobyt w tym czasie w Warszawie oraz nagroda rzeczowa.
2 i 3 miejsce - 12 h dyżur w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie. Organizator
zagwarantuje pobyt w Warszawie finalistom 2 i 3 miejsca na czas trwania dyżuru.

III.

IV.









Kapituła Konkursu
W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego Konkursu, zachowania
obiektywizmu i bezstronności tworzy się Kapitułę Konkursu w następującym składzie:
Polskie Towarzystwo Położnych (PTP), reprezentowane przez Panią Prezes prof. Beatę
Piętę,
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Centrum),
reprezentowane przez Panią Dyrektor Marię Jolantę Królak,
Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie (Szpital), reprezentowany przez Panią dr n.
med. Grażynę Bączek Dyrektora ds. Położnych i Pielęgniarek,
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (NRPiP), reprezentowana przez Panią Prezes Zofię
Małas,
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (WOIPiP), reprezentowana przez
Panią Przewodniczącą Elżbietę Madajczyk,
Prenatalis Sp. z o.o., reprezentowaną przez Pana Prezesa Leszka Nowickiego,
Organizatora: Akademię Malucha Alantan reprezentuje Pani Prezes Grażyna Fijałkowska.

V. Komisja Konkursowa
1)Powołana zostanie Komisja Egzaminacyjna do wyboru pytań i oceny egzaminu składająca się m.in.
z przedstawicieli:






Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
Konsultant Krajowy ds. Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego,
Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie,
Polskiego Towarzystwa Położnych,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Dodatkowo do udziału w egzaminie praktycznym drugiego etapu Konkursu zostaną zaproszone 2-3
położne z doświadczeniem ze Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie.
2) Do przeprowadzenia konkursu na poszczególnych uczelniach zostaną powołane trzy osobowe
Komisje w Uczelniach. W ich skład wejdą: przedstawiciel Uczelni (powołany przez Dziekana),
przedstawiciel samorządu studenckiego oraz przedstawiciel Organizatora.
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