
Gruppenleiterin FaGe
(przełożona zespołu FaGe)

egzamin zawodowy

(uzyskany tytuł i certyfikat: Führungsfachfrau mit 
eidg. Fachausweis)

kurs doskonalący USZ Leadership2

Model rozwoju zawodowego dla osób wykonujących zawód Fachfrau/
Fachmann Gesundheit (FaGe)*

1) W celu zapewnienia lepszej czytelności dokumentu w odniesieniu do nazw szwajcarskich 
tytułów zawodowych użyto tylko form żeńskich, które odnoszą się zarówno do płci męskiej, 
jak i żeńskiej. W tabeli podano nazwy szwajcarskich tytułów zawodowych, opatrując je 
wyjaśnieniami w języku polskim.

2) Kurs doskonalący USZ Leadership zgodnie z definicją grupy docelowej w opisie danego kursu

Ścieżka rozwoju kompetencji 
specjalistycznychStopień

1

2

3

4

Fachfrau1  Gesundheit (FaGe)
(opiekun medyczny FaGe)
odpowiedni program wstępny

Ścieżka rozwoju kompetencji 
kierowniczych

Ścieżka rozwoju kompetencji 
dydaktycznych

Fach-Expertin FaGe
(specjalista-ekspert FaGe)

odpowiednie kursy zakończone 
uzyskaniem certyfikatu

FaGe Expertin
(ekspert FaGe)

egzamin zawodowy
(uzyskany certyfikat: eidg. Fachausweis)

Abteilungsleiterin FaGe
(przełożona sekcji FaGe)

wyższy egzamin specjalizacyjny
(uzyskany tytuł: eidg. Diplom Führungsexpertin)

kurs doskonalący USZ Leadership2

Berufsbildnerin FaGe
(opiekun praktyk FaGe)

pedagogiczny kurs mistrzowski & kurs doskonalący 
Cognitive Apprenticeship lub

SVEB 1 (kurs prowadzony przez przez Szwajcarskie 
Stowarzyszenie Kształcenia Dorosłych 

– Schweizerischer Verband für Erwachsenenbildung)

Bildungs- 
verantwortliche 

FaGe-Medizinbereich
(pełnomocnik ds. 

kształcenia 
medycznego FaGe)
uzyskany certyfikat: eidg. 

Fachausweis Bildung

Ustawiczny rozwój zawodowy pracowników jest jednym z głównych obszarów zainteresowań 
Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu (USZ). Dlatego personel może nieustannie rozwijać swoje 
kompetencje zawodowe. USZ opracował stosowny model rozwoju zawodowego dla osób 
wykonujących zawód Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FaGe). Model dzieli się na cztery stopnie, 
które obejmują wszystkie obszary wykonywania tego zawodu aż po stopień Abteilungsleiter 
FaGe umożliwiający sprawowanie funkcji kierowniczych w zakresie opieki pielęgniarskiej 
i pomocy w funkcjonowaniu codziennym osobom niezdolnym do samoopieki oraz w zakresie 
powiązanych zadań administracyjnych.

Rozwój zawodowy w ramach tego modelu zależy od posiadanej wiedzy, zainteresowań, 
doświadczenia i corocznej rozmowy oceniającej. Sprzyjająca innowacjom i nakierowana na 
wartości atmosfera pracy, przełożeni i różne programy oferują skuteczne wsparcie dla 
zainteresowanych osób. Dokształcanie obejmuje zróżnicowaną ofertę w zakresie szkoleń 
specjalizacyjnych i doskonalących, tutoring prowadzony przez doświadczonych 
pracowników podczas całej ścieżki oraz networking umożliwiający stały kontakt ze 
z specjalistami wspierającymi ustawiczne kształcenie. 

Wersja: 4.2017 AG Laufbahnmodelle

*Zawód ten najkrócej można opisać jako zawód opiekuna medycznego – specjalisty w zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych i pomocy  w codziennym
funkcjonowaniu osobom niezdolnym do samoopieki oraz w zakresie powiązanych zadań administracyjnych.

Fachfrau Gesundheit (FaGe)
(opiekun medyczny FaGe)
odpowiedni program wstępny

Prozess- 
verantwortliche 
FaGe-Bildung

(pełnomocnik ds. 
kształcenia 

medycznego FaGe)
uzyskany certyfikat: eidg. 

Fachausweis Bildung




