KOMUNIKAT
EDAIC Part I
W uzgodnieniu z Examinations Committee of the European Society of Anaesthesiology
informujemy, że:
1. Koleżanki i Kolegów Rezydentów (osoby w trakcie specjalizacji) obowiązuje
dodatkowe kryterium aplikacyjne do egzaminu EDAIC Part I odbywającego się w
Warszawie w języku polskim, które polega na konieczności dołączenia do
dokumentów:


skanu pierwszej strony książki specjalizacyjnej oraz oświadczenia wypełnionego i
podpisanego przez Kierownika specjalizacji oraz Kierownika Jednostki, w której
prowadzona jest specjalizacja, o ukończeniu przez Aplikującego co najmniej
czwartego roku specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii; oznacza to, iż
młodsi kandydaci nie będą mogli przystępować do tego egzaminu, a jeśli przystąpią
do niego w języku innym niż polski i/lub w innym ośrodku egzaminacyjnym niż
Warszawa – nie otrzymają certyfikatu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego
wyniku;



osoby, które ukończyły specjalizację i nie posiadają już książki specjalizacyjnej, będą
zobowiązane przedłożyć jedynie oświadczenie podpisane przez Kierownika
specjalizacji oraz Kierownika Jednostki, w której prowadzona była specjalizacja;

2. rejestracja kandydatów aplikujących do EDAIC Part I, o których mowa wyżej,
odbywać się będzie w terminie 20.03.2017 – 03.05.2017 przez e-maila:
EDAIC@sum.edu.pl;
3. opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 700 PLN (płatna w złotówkach na konto
PTAiIT: 46 1240 6218 1111 0000 4620 7302 przed rejestracją), oraz obejmuje roczne
członkostwo w ESA (za rok 2018);
4. członkowie aktywni PTAiIT na dzień egzaminu EDAIC Part I, tak jak dotychczas,
otrzymają certyfikat poświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z EDAIC Part I
bez dodatkowych opłat; w przypadku osób nie będących członkami aktywnymi
PTAiIT pobierana będzie opłata w wysokości 300 PLN (więcej informacji:
http://www.anestezjologia.org.pl/news,main,226.html);
5. osoby, które uzyskały pozytywny wynik z EDAIC Part I w latach ubiegłych mogą
ubiegać się o certyfikat niezależnie od ustaleń obowiązujących od roku 2016;
6. więcej

informacji
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dostępnych

na

https://www.esahq.org/education/edaic/exam-types/part-i-examination/

stronie

ESA:

Wykaz dokumentów, których kompletność jest warunkiem rejestracji kandydata:
- kwestionariusz osobowy (w niezmienionym formacie Excel) jako <załącznik1>
- potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej jako <załącznik2>
- skan pierwszej strony książki specjalizacyjnej jako <załącznik3>
- skan oświadczenia jako <załącznik4>

ZGŁOSZENIA BŁĘDNE LUB NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ
REJESTROWANE
POTWIERDZENIEM PRZYJĘCIA PRAWIDŁOWO
PRZESŁANEGO ZGŁOSZENIA BĘDZIE OTRZYMANIE
W CIĄGU 7 DNI
ZWROTNEJ WIADOMOŚCI OD PTAIIT

