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Warsztaty z obszaru komunikacji z
pacjentem dla przedstawicieli
zespołów badawczych
uczestniczących w prowadzeniu
badań klinicznych

W  ramach  projektu  pt.   „Akademia  Badań  Klinicznych  –  rozwój
kompetencji  zespołów  badawczych  w  podmiotach  leczniczych
świadczących  usługi  szpitalne  oraz  lekarzy  zatrudnionych  w
placówkach  podstawowej  opieki  zdrowotnej”  zapraszamy
wszystkich  członków  zespołów  badawczych  na  bezpłatne
warsztaty z obszaru komunikacji  z  pacjentem dla przedstawicieli
zespołów  badawczych  uczestniczących  w  prowadzeniu  badań
klinicznych. 

TERMIN:  27 października 2022

GODZINA: 14:00 - 18:00

FORMA
HYBRYDOWA:  Warszawa /
online Zoom

 Zgodnie  z  regulaminem  rekrutacji  podstawą  uzyskania  statusu
uczestnika  warsztatów  jest  wypełnienie  i  podpisanie  oryginałów
dokumentów rekrutacyjnych oraz potwierdzenie zakwalifikowania
przez Realizatora Warsztatów.

 

Prosimy o wypełnienie  i podpisanie 
następujących  dokumentów
rekrutacyjnych:
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„Oświadczenie_uczestnik1.
a_projektu” – Załącznik nr
1
„Deklaracja_uczestnictwa2.
_w_Projekcie”  –  Załącznik
nr 2 
„Formularz_zgloszeniowy3.
” – Załącznik nr 3 
„Wzor_umowy_dla_uczest4.
nika”  –  2
oryginały –Załącznik nr 4 
"Zaświadczenie  o5.
zatrudnieniu"

 

Komplet  podpisanych  dokumentów  rekrutacyjnych  należy
dostarczyć  do  siedziby  Realizatora  mailowo  na
adres: szkolenia@fundacjauj.pl lub przesłać do siedziby na adres:

Fundacja Urszuli Jaworskiej

Międzynarodowa 61

03-922 Warszawa

 

Realizator Warsztatów potwierdzi zakwalifikowanie danego
uczestnika do Projektu drogą mailową.

Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane po
dostarczeniu dokumentów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: LINK

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu:

e-mail: szkolenia@fundacjauj.pl 
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