Sertifikācijas komisijas izveidots palīgmateriāls

KĀ KĻŪT PAR SERTIFICĒTU
OPTOMETRISTU?
DOKUMENTU IESŪTĪŠANA UN JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ:
OPTOMETRISTU.SERTIFIKACIJA@GMAIL.COM
SAKRĀTI 150 TIP LĪDZ SERTIFIKĀTA DERĪGUMA
TERMIŅA BEIGĀM

NAV SAKRĀTI 150 TIP LĪDZ
SERTIFIKĀTA TERMIŅA BEIGĀM

RESERTIFIKĀCIJA
Iesniedz persona, kas vēlas veikt resertifikāciju, ne vēlāk kā 3
mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām. (piem.,
termiņš ir 01.04.2020 dokumenti jāiesniedz līdz 31.12.2019. Ja
termiņš ir 01.07.2020, dokumenti jāiesniedz līdz
31.03.2019,utt) Iesniedz:
1. Resertifikācijas lapu (1.pielikums), kurā aizpildīta I un II
daļa;
2. Ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu profesionālās
darbības pārskatu(drīzumā tiks pievienota)
3. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par
resertifikācijas procesa apmaksu;
4. Dokumentu (kopiju), kas apliecina valsts valodas prasmi
(ja to nosaka Valsts valodas likums).
Ja minētie dokumenti nav valsts valodā, tiem pievieno
apliecinātu tulkojumu.
Resertifikācija netiek piemērota, ja:
- iesniedzot minētos dokumentus, ir beidzies derīguma
termiņš sertifikātam.
- ārstniecības persona profesionālo darbību Latvijā vai kādā
no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir veikusi mazāk nekā trīs
gadus.
PĒC DOKUMENTU SAŅEMŠANAS SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJA
PAZIŅO, KAD GAIDĀMA TUVĀKĀ SĒDE

IR ABSOLVĒTA MAĢISTRA
PROGRAMMA
3 MĒNEŠI PRAKTIZĒ PRAKSES
VIETĀ

SERTIFIKĀCIJA
Iesniedz persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas
eksāmenu. Absolventiem jābūt vismaz 3 mēnešu darba
pieredzei. Iesniedz:
1. Sertifikācijas lapu(2.pielikums), kur aizpildīta I un II
daļa;
2. Profesionālās darbības pārskatu;
3. Izglītības dokumenta kopiju par iegūto
pamatspecialitāti, apakšspecialitāti vai
papildspecialitāti;
4. Izglītības iestādes izsniegtu izziņu par izglītības
programmas apguvi;
5. Izglītības dokumenta kopiju par tālākizglītības
programmas apguvi attiecīgajā ārstnieciskajā vai
diagnostiskajā metodē (ja sertificējamā ārstniecības
persona vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu
ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē);
6. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par
sertifikācijas procesa apmaksu;
Iesniedzot minēto dokumentu kopijas, sertificējamā
ārstniecības persona uzrāda šo dokumentu oriģinālus. Ja
šo minētie dokumenti nav valsts valodā, tiem pievieno
apliecinātu tulkojumu.

SVARĪGI
Esošais LOOA sertifikāts derīgs līdz
KĀRTO EKSĀMENU
norādītajam datumam.
Dokumenti jāiesūta elektroniski
PRAKTISKĀ DAĻA
TEORIJAS
DAĻA
un kopija papīrformātā jāiesniedz
1 pacients 60 minūtes
100
jautājumi
90
minūtes
Sertifikācijas komisijai. Iesniedzot
75% latiņa
75%
latiņa
konferenču apliecinājumu
Eksāmenu pieņem vismaz 50% no
tiek
pildīti
elektroniski
KOPIJAS, jāuzrāda arī ORIĢINĀLI.
sertifikācijas komisijas sastāva un
apmēram 2 mēnešus pirms eksāmena ir
Resertifikācijas lapā jānorāda
LĀAPOS pārstāvis
iespēja par maksu pildīt
savāktie 150 TIP(3.pielikums), no
Eksāmena vieta - tiks paziņota vēlāk
treniņeksāmenu
kuriem vismaz 60% jābūt
Eksāmena vērtēšanas kritēriji tiks
Sertifikācijas eksāmena programmas
pamatspecialitātē.
publicēti pirms eksāmena
saturs tiks publicētas pirms eksāmena.
Ja nav sertifikāts drīkst strādāt
Pirmie eksāmeni tiek plānoti 2020.gada
Uz eksāmenu jāņem līdzi perosnu
tikai uzrauga uzraudzībā;
aprīlī un novembrī.
apliecinošs dokuments
Ja eksāmens nav nokārtots,
Uz eksāmenu jāierodas halātiņā,
atkārtoti to var kārtot tikai pēc
maiņas apavos, sakoptiem matiem un
gada;
Uz
eksāmenu
jāņem
līdzi
perosnu
Sertifikācijas izmaksas (kā to nosaka
nagiem.
apliecinošs
dokuments
MK noteikumi Nr.672):
Sertifikāts ar eksāmenu - 59,76EUR
EKSĀMENA REZULTĀTS
Resertifikācija - 48,38 EUR

KĻŪST PAR SERTIFICĒTU OPTOMETRISTU- SAŅEM SERTIFIKĀTU UZ 5 GADIEM

