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Wprowadzenie 

Instrukcja opisuje proces złożenia ZGŁOSZENIA NA KURS SPECJALIZACYJNY, realizowany 

w ramach programu specjalizacji lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej. 

1.  Złożenie zgłoszenia na kurs specjalizacyjny w roli lekarz 

i lekarz dentysta 

Aby złożyć zgłoszenie na kurs specjalizacyjny w Systemie Monitorowania Kształcenia SMK 

konieczne jest posiadanie aktywnego konta w roli ‘Lekarz’ lub w roli ‘Lekarz Dentysta’ oraz 

aktywnej Elektronicznej Karty Specjalizacji (EKS).  

Aby rozpocząć proces złożenia zgłoszenia na kurs specjalizacyjny, przejdź na stronę 

https://smk.ezdrowie.gov.pl. Wybierz ‘Zaloguj w P2’. 

https://smk.ezdrowie.gov.pl/
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Rysunek 1 Logowanie do SMK 

Po zalogowaniu w odpowiedniej roli wybierz kafelek ‘Kursy’. 

 

Rysunek 2 Kafelek Kursy 

Po wyborze kafelka ‘Kursy’ zostaniesz przekierowany do sekcji ‘Filtrowanie’ z listą wyników 

filtrowania ‘Lista kursów’. 

Aby wyświetlić listę kursów dostępnych dla danej specjalizacji, w sekcji ‘Filtrowanie’ 

konieczne jest wybranie dziedziny medycyny, której dotyczy specjalizacja. 
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Rysunek 3 Lista kursów 

 

Po wyborze dziedziny medycyny zostanie wyświetlona lista kursów, organizowanych 

w ramach programu specjalizacji wybranej dziedziny. Jeżeli kurs został oznaczony statusem 

‘Odwołany’, to nie ma możliwości złożenia zgłoszenia na ten kurs. 

 

Rysunek 4 Lista kursów dla wybranej dziedziny medycyny 
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Na liście kursów prezentowane są tylko podstawowe informacje o kursie specjalizacyjnym. 

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o kursie, wybierz ‘Akcje’, a następnie ‘Szczegóły’.  

 

Rysunek 5 Lista kursów dla wybranej dziedziny medycyny 

Jeżeli dla wybranego kursu specjalizacyjnego rekrutacja na kurs jest aktywna, to po 

przejściu do szczegółów kursu na dole strony widoczny jest przycisk ‘Formularz zgłoszenia 

na kurs’, który przekierowuje do kwestionariusza zgłoszenia na kurs.  
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Rysunek 6 Szczegółowe informacje o kursie specjalizacyjnym 

Kwestionariusz ‘Zgłoszenie na kurs specjalizacyjny’ składa się z sekcji z polami 

uzupełnionymi automatycznie danymi z systemu oraz z sekcji wymagających uzupełnienia. 

1.1.  Informacje o kursie 

Dane na kwestionariuszu zgłoszenia w sekcji ‘Informacje o kursie’ zostały uzupełnione 

automatycznie informacjami pobranymi dla danego kursu specjalizacyjnego. Jeśli dla 

danego kursu dostępny jest więcej niż jeden termin kursu, poniżej pola ‘Terminy kursu’ 

zostanie wyświetlona odpowiednia adnotacja. Należy wówczas wskazać wybrany termin 

lub terminy kursu.  
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Rysunek 7 Wybór terminu kursu 

1.2.  Dane Osobowe i Teleadresowe 

Dane na kwestionariuszu w sekcjach ‘Dane osobowe i uprawnienia zawodowe’, 

‘Kontakt’ oraz ’Adres korespondencyjny’ zostały uzupełnione automatycznie informacjami 

wprowadzanymi podczas rejestracji konta w SMK. Jeśli informacje są niepoprawne, zmiany 

należy nanieść w ‘Moim profilu’ SMK, ponieważ na wniosku nie są one dostępne do edycji. 

1.3.  Informacje o specjalizacjach   

W sekcji ‘Informacje o specjalizacjach’ należy uzupełnić dane o posiadanym tytule 

zawodowym lub stopniu naukowym, a także informacje o ukończonej specjalizacji (jeśli 

dotyczy).  

 

Rysunek 8 Informacje o specjalizacjach – część 1 

Sekcja ‘Informacje o specjalizacjach’ zawiera również informacje dotyczące aktualnie 

realizowanej specjalizacji. Dziedzina medycyny dla ‘Rozpoczętej specjalizacji’,  

‘Data rozpoczęcia specjalizacji’ oraz ‘Planowana data zakończenia specjalizacji’ a także 

‘Numer wariantu programu specjalizacji’ uzupełniane są automatycznie informacjami 

pobranymi z Elektronicznej Karty Specjalizacji (EKS). W sekcji tej należy również podać  

‘Rok planowanego przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego’ oraz uzupełnić 

informacje dotyczące zaliczenia modułu podstawowego.  
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Rysunek 9 Informacje o specjalizacjach – część 2 

2.  Zapis zgłoszenia na kurs 

 Po uzupełnieniu wymaganych pól na kwestionariuszu zgłoszenia na kurs wybierz  

‘Zapisz i wyślij’, a następnie potwierdź wysłanie zgłoszenia wybierając ‘Tak’.  

Jeśli rezygnujesz z wysłania zgłoszenia na kurs, wybierz ‘Nie’. 

 

Rysunek 10 Zapisanie danych na formularzu zgłoszenia na kurs i wysłanie zgłoszenia 

 

Rysunek 11 Potwierdzenie wysłania zgłoszenia na kurs 

3.  Przeglądanie zgłoszeń na kursy specjalizacyjne 

W celu przeglądania zapisanych i wysłanych zgłoszeń na kursy specjalizacyjne przejdź do 

kafelka ‘Zgłoszenia na kursy’, który jest dostępny z poziomu menu głównego. 
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Rysunek 12 Kafelek Zgłoszenia na kursy 

Po wyborze kafelka ‘Zgłoszenia na kursy’ zostaniesz przekierowany do sekcji ‘Filtrowanie’ 

z listą wyników filtrowania ‘Zgłoszenia na kursy’. Na liście zgłoszeń na kursy prezentowane 

są podstawowe informacje o kursie specjalizacyjnym, na który zostało złożone zgłoszenie, 

a także ‘Dziedzina specjalizacji’, w ramach której złożone zostało zgłoszenie oraz 

‘Data zgłoszenia’.  

W kolumnie ‘Status zgłoszenia’ prezentowany jest aktualny status zgłoszenia na kurs. Po 

zapisaniu i wysłaniu zgłoszenia na kurs przyjmuje ono początkowo status  

‘W trakcie przesyłania do CMKP’. Każde zgłoszenie na kurs jest przekazywane do CMKP i po 

potwierdzeniu odbioru jego status ulega zmianie na ‘Zgłoszony’.  

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o zgłoszeniu, wybierz ‘Akcje’, a następnie 

‘Szczegóły’. 

Rysunek 13 Lista Zgłoszeń na kursy 

Zgłoszenia na kurs złożone za pomocą SMK podlegają standardowemu procesowi 

kwalifikacji. Po przeprocesowaniu danego zgłoszenia na kurs przez CMKP status zgłoszenia 

ulegnie zmianie odpowiednio do wyniku kwalifikacji. 


	Wprowadzenie
	1.  Złożenie zgłoszenia na kurs specjalizacyjny w roli lekarz i lekarz dentysta
	1.1.  Informacje o kursie
	1.2.  Dane Osobowe i Teleadresowe
	1.3.  Informacje o specjalizacjach

	2.  Zapis zgłoszenia na kurs
	3.  Przeglądanie zgłoszeń na kursy specjalizacyjne

