
ZASADY PRZYZNAWANIA 

CERTYFIKATU EPILEPTOLOGII POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII  

(dawniej CERTYFIKATU EPILEPTOLOGII POLSKIEJ LIGI PRZECIWPADACZKOWEJ) 

 

Opracowanie: Komisja ds. Certyfikatów Epileptologii PTE (d. PLP)  

Zarząd Główny Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej powołał w 1996 roku Komisję ds. Certyfikatów 
Epileptologii, której zadaniem było opracowanie kryteriów. Komisja opracowała Propozycję 
kryteriów, którą Zarząd Główny zatwierdził i która została opublikowana w Epileptologii (1997, 5: 
257-260). W wyniku nabytych doświadczeń i dyskusji Komisja opracowała i przedstawiła Zarządowi 
Głównemu PLP Zasady przyznawania Certyfikatu Epileptologii dla lekarzy zajmujących się diagnostyką 
i leczeniem padaczki, które zostały opublikowane w Epileptologii (2000, 3: 189-193).  

W związku z zainteresowaniem psychologów klinicznych i neurofizjologów uzyskaniem odpowiednich 
certyfikatów Zarząd Główny rozważy celowość poszerzenia Komisji ds. Certyfikatów o osoby 
kompetentne i opracowanie odpowiednich kryteriów w późniejszym czasie dla tych dziedzin 
epileptologii.  

 

Ogólne zasady  

1. Certyfikat jest przyznawany w dziedzinie medycyny.  
2. Certyfikat może być przyznany tylko członkowi Polskiego Towarzystwa Epileptologii (d. Polskiej 

Ligi Przeciwpadaczkowej).  
3. Kandydat powinien spełnić 3 następujące kryteria:  

I. Posiadanie jednej ze specjalizacji z zakresu: neurologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii, 
psychiatrii dziecięcej, neurochirurgii.  

II. Co najmniej 5-letni okres pracy z zaliczeniem lat poprzedzających Certyfikat w instytucji 
zajmującej się diagnostyką i terapią padaczki (klinika, oddział lub poradnia o 
zainteresowaniach i uznanym profilu epileptologicznym).  

III. Aktywność zawodowa i naukowa w zakresie epileptologii na poziomie co najmniej 200 
punktów,  uzyskanych w podanych niżej czterech kategoriach, rozumianych jako działania 
określające odpowiedni poziom biegłości w epileptologii:  

A. Odbyte szkolenia              150-186 punktów  

B. Prowadzenie szkoleń        7-50 punktów 

C. Działalność naukowa        7-50 punktów 

D. Działalność organizacyjna w zakresie szkolenia i nauki dotyczącej padaczki 0-30 punktów 

 

Objaśnienie  

Kryteria I i II stanowią podstawę do ubiegania się o Certyfikat Epileptologii z jednoczesnym 
uwzględnieniem dotychczasowego przygotowania zawodowego lekarza. Natomiast kryterium III jest 
zasadniczym elementem na podstawie którego ocenia się biegłość lekarza w epileptologii. Kryterium 
to, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, składa się z czterech kategorii o zróżnicowanej liczbie 
punktów.  



W każdej kategorii podany jest zakres punktów; liczby oznaczają minimalną liczbę punktów, 
niezbędną do zaliczenia danej kategorii i maksymalną, którą Komisja może uwzględnić.  

Kategoria A i B  

Ocena punktowa w kategoriach A i B jest mierzona jednostką odbytego szkolenia lub nauczania 
podyplomowego. Za jednostkę szkolenia (js) przyjmuje się I godzinę szkolenia, która odpowiada l 
punktowi, do którego może być stosowany odpowiednio zróżnicowany mnożnik zależnie od jakości 
programu szkolenia.  

O wartości mnożnika decyduje Komisja ds. Certyfikatów na podstawie przedłożonego programu 
szkolenia.  

Kategoria C  

Działalność naukowa w tej kategorii jest oceniana w punktach przyznawanych za autorstwo, 
współautorstwo, rodzaj pracy (doniesienie, publikacja, książka itp.) oraz miejsce publikacji.  

Kategoria D  

Działalność organizacyjna w zakresie szkolenia i nauki w dziedzinie epileptologii oznacza udział w 
komitetach organizacyjnych lub naukowych konferencji, sympozjów, kongresów. Kategoria ta nie jest 
niezbędna do uzyskania Certyfikatu, gdyż wiele osób ubiegających się o Certyfikat Epileptologii nie 
ma możliwości uczestnictwa w tego rodzaju pracach. Komisja, wychodząc jednak z założenia, że jest 
to kategoria ważna dla całości sylwetki epileptologa, przyznaje do 30 punktów w tej kategorii. Jest to 
jednocześnie wyraz uznania dla osób, które poświęcają wiele czasu i energii, uczestnicząc w ruchu 
społeczno-naukowym.  

 

Zasady tworzenia kryteriów  

Myślą przewodnią tworzenia zasad i kryteriów uzyskania Certyfikatu jest biegłość zawodowa, stąd 
największą wagę przywiązujemy da odbycia szkoleń w zakresie epileptologii (Kategoria A). Na drugim 
i trzecim miejscu są czynne nauczanie (Kategoria B) i publikacje naukowe dotyczące padaczki 
(Kategoria C).  

Minimalna liczba punktów w tych dwóch kategoriach wynosi 14 punktów, tj. 7% całkowitej liczby 200 
punktów koniecznych da uzyskania Certyfikatu. Osoba prowadząca aktywną działalność szkoleniową i 
naukową w zakresie epileptologii może uzyskać maksymalnie po 50 punktów w każdej z tych 
kategorii, tj. łącznie 50 % całkowitej liczby punktów. Jest to duży odsetek. Wychodzimy jednak z 
założenia, że prowadzący szkolenie lub przedstawiający na konferencjach swoje prace lub publikujący 
je jest na tyle doświadczonym epileptologiem, że odbyte szkolenia mogą stanowić mniejszy odsetek 
całkowitej liczby punktów wystarczający do spełnienia kryteriów uzyskania Certyfikatu Epileptologii.  

Fakultatywne znaczenie kategorii D zostało omówione wcześniej.  

 

Podstawy obliczania punktów w poszczególnych kategoriach  

A. Udokumentowane, odbyte szkolenie (mnożnik 1-4)  

1. Uczestnictwo w dorocznej konferencji (lub kongresie) Polskiego Towarzystwa Epileptologii (d. 
Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej) (do 18 godzin). 



js x 3, maksymalnie 54 punkty  

2. Uczestnictwo w kursie szkoleniowym z zakresu padaczki w Klinice Neurologii i Epileptologii 
organizowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CMKP (do 9 godzin).  

js x 4, maksymalnie 36 punktów  

3. Uczestnictwo w kursie szkoleniowym dotyczącym padaczki organizowanym przez CMKP w 
klinikach i oddziałach neurologicznych.  

js x 1, maksymalnie 5 punktów  

4. Uczestnictwo w konferencji lub sympozjum dotyczącym padaczki organizowanym przez Polskie 
Towarzystwo Epileptologii (d. Polską Ligę Przeciwpadaczkową), Polskie Towarzystwo 
Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Neurochirurgów, Polskie Towarzystwo Psychiatrów, Polskie 
Towarzystwo Neurologów Dziecięcych i Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej.  

js x 2, maksymalnie 10 punktów  

5. Staż szkoleniowy w pracowniach: elektroencefalograficznej, w pracowni neuroobrazowania.  

js x 1, maksymalnie 60 punktów w roku 

6. Szkolenie indywidualne w klinikach i oddziałach o uznanym profilu epileptologicznym. 

js x 1, maksymalnie 18 w roku  

7. Samokształcenie. 

js x 1, maksymalnie 5 punktów w roku  

 

B. Prowadzenie szkoleń: kursy, konferencje naukowe ogólnopolskie (lub międzynarodowe EUREPA) 
poświęcone padaczce (od 7 do 50 punktów)  

1. Wykład na kursach szkoleniowych i seminariach 

js x 1-4  

2. Prowadzenie sesji  

js x 1-4, maksymalnie 15 punktów w roku  

3. Udział w dyskusji okrągłego stołu  

js x 1-3, maksymalnie 10 punktów w roku  

4. Nauczanie indywidualne  

js x 2-4, maksymalnie 20 punktów w roku  

 

C. Działalność naukowa w zakresie epileptologii w kraju lub zagranicą (udokumentowana 
publikacją) (od 7 do 50 punktów)  

1. Praca habilitacyjna z dziedziny epileptologii  25 punktów 



2. Praca doktorska z dziedziny epileptologii  15 punktów 
3. Publikacje prac o tematyce epileptologicznej w polskich i zagranicznych pismach lub książkach 

dotyczących padaczki: 
• autor pracy     10 punktów  
• pierwszy autor pracy    7 punktów 
• współautor pracy    5 punktów 
• autor rozdziału w podręczniku   12 punktów  
• współautor rozdziału    6 punktów 
• redakcja naukowa książki   15 punktów 
• autor książki, monografii   20 punktów 
• doniesienie (autor, pierwszy autor):  

 na konferencjach krajowych  3 punkty 
 zagranicznych    4 punkty 
 współautor    2 punkty  

 

D. Działalność organizacyjna w zakresie szkolenia i nauki dotyczących padaczki (od 0 do 30 
punktów)  

Procedura  

Osoba zainteresowana otrzymaniem Certyfikatu Epileptologii przesyła podanie z odpowiednimi 
dokumentami umożliwiającymi dokonanie oceny działalności, na adres sekretarza Komisji.  

Certyfikaty wydaje Zarząd Główny PLP na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej ds. Certyfikatów 
Epileptologii osobie, która spełnia wymogi i zostanie zakwalifikowana przez Komisję. Certyfikaty są 
wręczane podczas dorocznych konferencji PLP. 

Przedstawione zasady przyznawania Certyfikatu Epileptologii Polskiego Towarzystwa Epileptologii (d. 
Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej) zostały opracowane przez zespół członków Komisji w składzie: 

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. med. Jerzy Majkowski  

Członkowie: prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff, prof. dr hab. med. Roman Michałowicz, 
prof. dr hab. med. Danuta Roźniecka-Rościszewska  

 

 

Prof. dr hab. med. Jerzy Majkowski  

Przewodniczqcy Komisji 


