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INDYWIDUALNA KARTA OCENY PROGRAMU 
 

Imię i nazwisko recenzenta………………………………………………. 
 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

Numer archiwizacyjny   

Pełna nazwa Oferenta 
oraz adres Oferenta 

 

Numer tel., fax, adres 

e-mail do kontaktu 

 

 
 
 
 

Nazwa konkursu  

Kierownik merytoryczny 
programu 

 

Zakres oferty (Instruktor 
Terapii Uzależnień/ 
Specjalista Psychoterapii) 
)Uzależnień 

 

Miejsce realizacji 
szkolenia 

 

Planowany termin 
rozpoczęcia i 
zakończenia szkolenia 

 

 

CZĘŚĆ I. OCENA FORMALNA 

ZŁOŻONA DOKUMENTACJA ZAWIERA:  TAK NIE 

1. Oferta w wersji papierowej (w 3 egzemplarzach)   

2. Oferta w wersji elektronicznej   

3. Aktualny statut/ umowa lub inny dokument stanowiący akt założycielski    

4. Wpis do rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru   

6. NIP ( o ile Oferent takie numery posiada)   

SPEŁNIENIE WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW 
FORMALNYCH 

TAK NIE 
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Oferta złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.   

Oferta zgodna ze wzorem i prawidłowo wypełniona.   

Oferta jest kompletna   

Oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w konkursie.   

Oferta podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania 
oferenta. 

  

 
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………. 
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CZĘŚĆ II. OCENA MERYTORYCZNA 

 
1. W jakim stopniu baza dydaktyczna umożliwia optymalne warunki do realizacji szkolenia? 
 

W OGÓLE NIE ZAPEWNIA ZAPEWNIA W MAŁYM 
STOPNIU 

ZAPEWNIA W DUŻYM 
STOPNIU 

ZAPEWNIA CAŁKOWICIE 

    

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
2. W jakim stopniu sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia: 
 

a) zapewnia skuteczną ocenę umiejętności słuchaczy i sprzyja procesowi nauczania? 
 

W BARDZO MAŁYM STOPNIU W MAŁYM STOPNIU W DUŻYM STOPNIU W BARDZO DUŻYM STOPNIU 

    

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
3. W jakim stopniu wewnętrzny system oceny jakości kształcenia: 
 

a) sprzyja podnoszeniu jakości kształcenia? 
 

W BARDZO MAŁYM STOPNIU W MAŁYM STOPNIU W DUŻYM STOPNIU W BARDZO DUŻYM STOPNIU 

    

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
b) uwzględnia narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny? 

 
 

W BARDZO MAŁYM STOPNIU W MAŁYM STOPNIU W DUŻYM STOPNIU W BARDZO DUŻYM STOPNIU 

    

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 
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…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 
 

 
4. W jakim stopniu kwalifikacje zawodowe kadry dydaktycznej realizującej program są odpowiednie 

dla właściwego przeprowadzenia szkolenia, w tym realizacji poszczególnych tematów? 
 
W BARDZO MAŁYM STOPNIU W MAŁYM STOPNIU W DUŻYM STOPNIU W BARDZO DUŻYM STOPNIU 

    

 
 

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

 
 
5. W jakim stopniu program szkolenia stanowi spójną przemyślaną koncepcję? 
 
W BARDZO MAŁYM STOPNIU W MAŁYM STOPNIU W DUŻYM STOPNIU W BARDZO DUŻYM STOPNIU 

    

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

6. W jakim stopniu program szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień umożliwia 
nabycie umiejętności, o których mowa w ramowym programie szkolenia określonym w załączniku 
do rozporządzenia MZ z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień?  

 
 
W BARDZO MAŁYM STOPNIU W MAŁYM STOPNIU W DUŻYM STOPNIU W BARDZO DUŻYM STOPNIU 

    

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 
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7. W jakim stopniu program szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień umożliwia nabycie 
umiejętności, o których mowa w ramowym programie szkolenia określonym w załączniku do 
rozporządzenia MZ z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień?  

 
 
W BARDZO MAŁYM STOPNIU W MAŁYM STOPNIU W DUŻYM STOPNIU W BARDZO DUŻYM STOPNIU 

    

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

 
8. W jakim stopniu zakres czasowy poszczególnych zajęć jest adekwatny w odniesieniu do 

umiejętności jakie podczas szkolenia powinien nabyć specjalista psychoterapii uzależnień/instruktor 
terapii uzależnień? 

 
W BARDZO MAŁYM STOPNIU W MAŁYM STOPNIU W DUŻYM STOPNIU W BARDZO DUŻYM STOPNIU 

    

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

9. W jakim stopniu zawartość merytoryczna poszczególnych zajęć wskazana w sylabusach jest 
adekwatna w odniesieniu do tematyki zajęć? 

 
W BARDZO MAŁYM STOPNIU W MAŁYM STOPNIU W DUŻYM STOPNIU W BARDZO DUŻYM STOPNIU 

    

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

a) W jakim stopniu proponowana literatura jest adekwatna do treści poszczególnych zajęć? 
 
W BARDZO MAŁYM STOPNIU W MAŁYM STOPNIU W DUŻYM STOPNIU W BARDZO DUŻYM STOPNIU 

    

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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10. Czy kryteria naboru uczestników szkolenia są zgodne z przepisami? 
 
 

TAK                                                                                       NIE      
 
 

11. Czy program szkolenia jest zgodny z ramowym programem szkolenia określonym w załączniku do 
rozporządzenia MZ z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień? 

 

TAK                                                                                       NIE      
 
12. Czy co najmniej 60 % osób przeprowadzających szkolenie posiada certyfikat specjalisty 

psychoterapii uzależnień oraz co najmniej 7-letni staż pracy w terapii osób uzależnionych, a 
pozostałe osoby posiadają co najmniej tytuł zawodowy lekarza lub tytuł magistra oraz kompetencje 
adekwatne do zakresu tematycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień ?  

 

            TAK                                                                                       NIE      
 

 
13. Czy w zakresie pomieszczeń dydaktycznych oferent dysponuje salami wykładowymi 

przeznaczonymi do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych, a także 
pomieszczeniami przeznaczonymi do przechowywania dokumentacji przebiegu procesu rekrutacji 
uczestników szkolenia i przebiegu szkolenia? 
 

TAK                                                                                            NIE      
 

14. Czy w zakresie wyposażenia dydaktycznego oferent posiada urządzenia służące do komunikacji 
elektronicznej, sprzęt teleinformatyczny i inny sprzęt niezbędny do realizacji celów szkolenia, w 
liczbie dostosowanej do liczy uczestników? 
 

TAK                                                                                            NIE      
 

 
15. Czy oferent przewiduje prowadzenie dokumentacji przebiegu procesu rekrutacji uczestników 

szkolenia i przebiegu szkolenia? 
 

 

TAK                                                                                            NIE      
 
16. Czy treningi psychologiczne są prowadzone przez osoby uprawnione ? 

                         

      TAK                                                                                            NIE      
 
 

17. Czy Oferent zapewnia realizację staży klinicznych w podmiotach do tego uprawnionych, zgodnie z  
§2 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia MZ z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
uzależnień? 

                     

 TAK                                                                                       NIE      
 
 

18. Czy Oferent zapewnia realizacje superwizji klinicznej u superwizorów uprawnionych, zgodnie z §2 
ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia MZ z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
uzależnień ?  

                      

 TAK                                                                                       NIE      
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 Uwagi recenzenta: 

 

 

 
 
 
Data i podpis recenzenta   
 
............................................................................................... 

 
 

 
 

 


