
Jak wygląda szkolenie zdalne? 

Zgłoszenia dokonujesz – wysyłając formularz zgłoszenia 

na adres:  szkolenia@aotm.gov.pl.
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Na szkolenie może zapisać się każda osoba spełniająca

kryteria uczestnictwa w projekcie, szczegółowo opisane 

na stronie projektu: https://power.aotm.gov.pl/

W szkoleniu o danej tematyce można uczestniczyć 

tylko raz, w całym okresie realizacji projektu. 

Nie później niż 2 dni robocze przed szkoleniem, 

uczestnik otrzymuje drogą mailową informację 

zwrotną dot. zakwalifikowania się na szkolenie wraz ze 

wszystkimi szczegółami odnoszącymi się do szkolenia.

Lista uczestników na szkolenie zamykana jest na 2 dni 

robocze przed szkoleniem. 

Uczestnicy szkolenia będą weryfikowani i dopuszczeni 

do szkolenia na podstawie nazwy użytkownika 

(tj. obligatoryjnie poprzez podanie imienia i nazwiska) 

oraz zgodnie z elektroniczną listą obecności. Link do listy 

obecności zostanie przesłany w dniu szkolenia na czacie.  

Podczas szkolenia można zadawać pytania przez 

mikrofon lub czat. 

Materiały edukacyjne do pobrania w trakcie szkolenia 

(w formie elektronicznej), a wydrukowany certyfikat 

zostanie przesłany pocztą. 

Oryginał wypełnionego formularza należy wysłać pocztą 

na adres Agencji Oceny Technologii Medycznych 

i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, po 

uprzedniej weryfikacji jego poprawności przez 

pracownika Agencji, przekazanej drogą mailową. W dniu szkolenia logujesz się na platformę z dowolnego 

miejsca na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet 

lub smartfon). 

Co jest potrzebne na szkolenie od strony technicznej? 

Komputer z przeglądarką internetową  (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera) lub

tablet albo telefon z przeglądarką. 

Mile widziane jest używanie podczas szkolenia wbudowanej kamery lub kamery internetowej, mikrofonu, 

zestawu słuchawkowego lub podłączonych głośników, ale nie powinny być one jednocześnie używane 

przez żadną inną aplikację.

W RAMACH PROJEKTU „RACJONALNE DECYZJE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ”

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH ONLINE
ORGANIZOWANYCH PRZEZ AGENCJĘ OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH i TARYFIKACJI 


