Wykaz podstawowych dokumentów,
które lekarz jest zobowiązany złożyć przed dopuszczeniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
(dotyczy lekarzy, którzy występują o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy) :
1. Podanie o przyjęcie kompletu dokumentów do PES (ze strony WIM/Pion Nauki/CKP/druki do
pobrania);
2. Zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (ze strony WIM/Pion Nauki/CKP/druki do
pobrania);
3. Wniosek zgłoszeniowy do PES-wypełniony na stronie internetowej Centrum Egzaminów
Medycznych, wydrukowany i własnoręcznie podpisany. Każdy wniosek otrzymuje unikalny numer
identyfikacyjny - prosimy o jego zapisanie, co pozwoli na ponowne pobranie pliku pdf w razie
konieczności (www.cem.edu.pl)
4. Karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca:
- decyzję kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego odbytego zgodnie z
programem;
- wymagane wpisy wraz z potwierdzeniem zaliczenia staży, kolokwiów, dyżurów, itd. przez
kierownika specjalizacji.
5. Oryginały wniosków dotyczące: skrócenia, przedłużenia, zmiany miejsca odbywania specjalizacji,
zmiany kierownika specjalizacji, trybu odbywania specjalizacji;
6. Indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji, ustalony i zaakceptowany przez kierownika
specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny(wzór na stronie
WIM/Pion Nauki/CKP/druki do pobrania);
7. Opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji dotycząca uzdolnień
i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów
i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole;
8. Indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych potwierdzony przez kierownika
specjalizacji na każdej stronie(wzór na stronie WIM/Pion Nauki/CKP/druki do pobrania) wraz z
oświadczeniem (wzór na stronie WIM/Pion Nauki/CKP/druki do pobrania).Indeks należy złożyć
zbindowany lub oprawiony;
9. Zaświadczenia o ukończonych kursach:
- wymaganych programem specjalizacji (oryginały) w tym kurs „Zdrowie Publiczne”,
- dodatkowych (kserokopie);
Lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od postępowania 1-31 marca 2013 roku mogą
dołączyć zaświadczenie o ukończonym kursie „Zdrowie Publiczne” jeżeli odbyli w trakcie
poprzedniej specjalizacji, pod warunkiem, że nie upłynęło 7 lat od zaliczenia kursu do daty
rozpoczęcia kolejnej specjalizacji (potwierdzeniem jest duplikat certyfikatu odbycia ww. kursu).
10. Zaświadczenie o znajomości języka obcego wydane przez Studium Języków Obcych Uczelni
Medycznej z okresu trwania specjalizacji:
a) uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: angielskiego,
francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego;
b) zaświadczenie o zdanym egzaminie w innej wyższej uczelni jest ważne, jeżeli zostanie
potwierdzone przez Studium Języków Obcych jednej z uczelni medycznych;
c) wpis w karcie szkolenia specjalizacyjnego z języka obcego o następującym brzmieniu, podpisany
przez kierownika specjalizacji:
W oparciu o zaświadczenie nr ........................... z dnia .........................., wydane przez
................................................................................potwierdzam praktyczną znajomość języka
............................................ w zakresie rozumienia tekstu pisanego, porozumiewania się oraz
pisania tekstów medycznych.;

Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje wyłącznie lekarzy, którzy do odbywania szkolenia
specjalizacyjnego zakwalifikowali się przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta nie zawiera przepisów
obowiązujących lekarzy do wykazania się praktyczną znajomością języka.
11. Praca naukowa opublikowana w recenzowanym czasopiśmie lub praca poglądowa z zakresu
problematyki objętej programem specjalizacji, zbindowana i zaakceptowana przez kierownika
specjalizacji (ilość zgodna z programem specjalizacji) ;
12. Kserokopia dyplomu uzyskania tytułu lekarza i/lub lekarza dentysty (oryginał do wglądu);
13. Kserokopia dyplomów posiadanych specjalizacji;
14. Kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (wszystkie strony na których
dokonane są jakiekolwiek wpisy);
15. Osoby ze stopniem naukowym:
- wykaz publikacji zaakceptowany przez kierownika specjalizacji
- kserokopia dyplomu nadania tytułu naukowego
16. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w działalności Towarzystwa Naukowego
Dokumenty do PES należy składać w białych nie podpisanych teczkach
UWAGA!
Powyższe wytyczne zawierają jedynie wykaz podstawowych dokumentów.
W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one
spełnione.
W przypadku lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES i:
• go nie zdali;
• nie przystąpili do egzaminu;
• nie zdali jego części;
• nie podeszli do części egzaminu
konieczne jest jedynie elektroniczne wypełnienie wniosku, jego wydrukowanie i przesłanie do
CEM i Wydziału Kształcenia CKP WIM (kopia).

Dokumenty do PES w sesji WIOSENNEJ 2017
będą przyjmowane od 23 listopada do 30 grudnia 2016 roku
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu złożenia dokumentów
Ustalenie terminu złożenia dokumentów:
mgr Marta Górecka

tel.: 22 261 816 530, 665 707 536, e-mail: mgorecka@wim.mil.pl

Miejsce złożenia dokumentów:

WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CKP WIM
ul. Szaserów 128, 01-141 Warszawa
Budynek 18, pok.108

Wzory dokumentów do pobrania na stronie www.wim.mil.pl (zakładka kształcenie/druki do pobrania);
Szczegółowe informacje dotyczące PES znajdują się na stronie www.cem.edu.pl

