Akademia CSIOZ nie zwalnia tempa –
obsługa EKS dla lekarzy i lekarzy
dentystów
Akademia CSIOZ zaprasza na kolejne szkolenie z obsługi Elektronicznej Karty Szkolenia Specjalizacyjnego
(EKS). Zaproszenie skierowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w SMK.
Odbędzie się ono 25 listopada 2019 r. w siedzibie CSIOZ przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie.
Początek – godzina 11:00.
Gotowość do udziału w szkoleniu można zgłosić wyłącznie za pomocą aplikacji dostępnej pod
adresem: https://szkolenia-smk.csioz.gov.pl/.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń za pomocą aplikacji.

EKS dla pracowników Urzędów Wojewódzkich, MON i MSWiA
W czwartek w szkoleniu z obsługi Elektronicznej Karty Specjalizacji za pomocą SMK które odbyło się w
siedzibie CSIOZ, udział wzięli pracownicy Urzędów Wojewódzkich, Ministerstwa Obrony Narownej,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uczestniczą oni w procesie weryﬁkacji EKS lekarzy i
lekarzy dentystów po zakończeniu przez nich specjalizacji.
Podczas szkolenia przedstawiono szczegółowe procesy dotyczące:
zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji,
weryﬁkacji szkolenia specjalizacyjnego przez urząd wojewódzki,
przekazania EKS do konsultanta krajowego,
weryﬁkacji EKS przez konsultanta krajowego,
udostępnienia wyniku weryﬁkacji lekarzowi,
zwrotu EKS do uzupełniania,
przedłużenia szkolenia w przypadku zwrotu EKS celem uzupełnienia i zmiany trybu specjalizacji w
przypadku odbywania szkolenia w trybie rezydenckim,
ponownej weryﬁkacji EKS po uzupełnieniu brakujących elementów specjalizacji wskazanych w
ramach weryﬁkacji,
zakończenie specjalizacji.
Szczegółowe informacje na temat kolejnych szkoleń dedykowanych danym użytkownikom systemu SMK
podane zostaną już wkrótce na stronie głównej CSIOZ w zakładce Aktualności.

Kursy specjalizacyjne w 2020 roku
Przypominamy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku
prowadzona jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w następujący sposób:
Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się
poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
Instrukcja - podręcznik użytkownika SMK(Otworzy się w nowej karcie),
Lekarze posiadający Papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne w 2020 zgłaszają się
poprzez stronę internetową CMKP.
Adres strony: https://kursy.cmkp.edu.pl/(Otworzy się w nowej karcie) po wskazaniu w polu „Rok
rozpoczęcia kursu” - 2020.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących składania wniosków na kursy za pomocą SMK prosimy o
kontakt z infolinią CSIOZ tel. 19 457, w pozostałych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z CMKP
pod numerem 22 569 38 00.

