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Уважаеми колеги,

БАПЗГ е една от
първите съсловни
организации,
предлагаща
дистанционно
обучение на своите
членове

В контекста на ученето през целия живот, ръководството на Българска
асоциация на професионалистите по здравни грижи се стреми да разширява
възможностите за продължаващо обучение на своите членове.
Целите, които си поставяме чрез предоставянето на дистанционна форма на
обучение са:
 разширяване на възможностите за обучение на специалистите по здравни
грижи и преодоляване на ограничения бюджет на времето на тези
специалисти;
 създаване на възможности за продължаващо обучение без откъсване от
местоработата и местоживеенето;.
 повишаване на компетенциите и придобиване на иновативни знания в
областта на здравните грижи с оглед подобряване качеството на тези грижи
в България;
 насърчаване на развитието и професионално израстване чрез учене през
целия живот;
 увеличаване на броя на лицата, участващи във форми на учене през целия
живот

Предимства на дистнционното обучение (e-learning)
 Гъвкавост, достъпност, удобство - потребителите могат да се обучават
със свое собствено темпо и на място избрано от тях. Освен това те са
свободни да се обучават само тогава, когато желаят и колкото имат нужда
(“just in time and just enough”);
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Какво е необходимо, за включване в обучение?
1. Да направите своята регистрация за предпочитан от Вас курс в
платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ, която се
намира на следния адрес: http://learning.nursing-bg.com
При регистрация, задължително вписвайте своя УИН (номерът, изписан на
лицевата страна на електронната членска карта в БАПЗГ)

2. Да заплатите таксата за обучение
3. Сканирано копие на вносната бележка да бъде изпратено на
имейл: cpo.bapzg@gmail.com
 След изпълнение на действията по точки 1,2 и 3, всеки кандидат
за обучение ще получи на електронната си поща потребителско
име и парола за вход в платформата за дистанционно обучение.
 След преминаване на обучението и успешно издържан тест,
всеки курсист получава съответният брой кредитни точки,
удостоверение, за които може да разпечата от тук:
http://info.nursing-bg.com

Как да заплатите?
По банков път, в банка „Пиреос – България“ АД
IBAN: BG60PIRB74241714026754
BIC: PIRBBGSF
Основание за плащане: ППО – ........................................, УИН .....
/тема на курса/

Срокове за записване*
Регистрацията в платформата и заплащането за курса се правят наймалко 5 дни преди началото на курса

Провеждане на курсове:
Целогодишно - всяко 15-то число на месеца

Продължителност на курс: 15 дни

При необходимост от допълнителна информация, свържете се с
нашите курсови администратори:
0882 447 230; 0886 196 991; 02/915 69 15
cpo.bapzg@gmail.com

* учебното съдържание е достъпно на датата, за която е заявен курсът

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
1. В колко обучения мога да участвам? Има ли ограничения?
Отговор: Няма ограничения в броя на курсовете, за които може да
се запише един участник.
2. Ако вече съм участвал в курс за дистанционно обучение в
платформата на БАПЗГ, необходимо ли е да правя нова
регистрация за следващ курс?
Отговор: В този случай има две възможности: 1. Да направите нова
регистрация или 2. При изпращане на копие на вносна бележка за
записване в нов курс, да уведомите курсовите администратори, че
вече имате потребителско име и парола в платформата.
3. Как да установя, че заявката ми за участие в курс е одобрена?
Отговор: Всеки участник, който е направил своята регистрация в
платформата за дистанционно обучение и е изпратил копие на
вносна бележка за заплатена такса, получава на имейла си
потвърждение за одобрена заявка.

4. Мога ли с едно и също потребителско име и парола да участвам в
повече от един курс?
Отговор: Да, можете.
5. Как да получим помощ при работа с платформата за
дистанционно обучение?
Отговор: При затруднения по време на работа със системата може
да използвате "Ръководство на потребителя".

