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PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY ZE STRONY SDKA CM 

 

 udział w Obliczach Kariery UJ CM 

 porozumienia o nieobowiązkowe praktyki studenckie  

 publikacja ofert  pracy dla absolwentów UJ CM 

 jednorazowe inicjatywy organizowane przez uczelnię  lub jednostki szpitalne  
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OBLICZA KARIERY UJ CM  – CO ROBIMY 

SPOTKANIA, WYKŁADY, SZKOLENIA DLA STUDENTÓW, 

DOKTORANTÓW I ABSOLWENTÓW UJ CM 
 

 warsztaty praktyczne, specjalistyczne zajęcia 

ćwiczeniowe, indywidualne  i grupowe konsultacje  

 
DEBATY TEMATYCZNE ORAZ SPOTKANIA BRANŻOWE  

Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRM I INSTYTUCJI 
 

 t rójst ronne debaty z udziałem władz uczelni, 

studentów i pracodawców na temat  sytuacji 

absolwentów na rynku pracy (w tym praw  

      i obowiązków stażystów) 
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OBLICZA KARIERY UJ CM  – CO PROPONUJEMY 

udział przedstawicie li szpitali w spotkaniach branżowych        
i debatach tematycznych 

udział pracowników szpitali w wykładach i warsztatach         
dla studentów, doktorantów i absolwentów UJ CM 

organizacje cyklu spotkań mających na celu promocję 
współpracy ze szpitalami należącymi do Uniwersyteckiej  
Sieci Szpitali Szkolących 
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POROZUMIENIA O NIEOBOWIĄZKOWE PRAKTYKI STUDENCKIE – CO ROBIMY 

 wspieramy studentów wszystkich wydziałów w procesie odbywania 

nieobowiązkowych praktyk poprzez zawarcie porozumienia z f irmą/instytucją 

chcącą przyjąć studenta na dobrowolne nieobowiązkowe praktyki 

 stosujemy jednolitą procedurę dla wszystkich studentów i zainteresowanych 

f irm i instytucji 

 udostępniamy niezbędną dokumentację 
 

http://www.sdka.cm.uj.edu.pl/kariery-akademickie/praktyki-nieobowiazkowe/
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promocję placówek szpitalnych jako miejsc, w których 
studenci mogą odbyć nieobowiązkową praktykę studencką  

publikację  powyższych informacji na st ronach UJ CM lub 
adnotacje  do st ron naszych partnerów  

dyst rybucję  mate riałów promocyjnych wśród studentów  
przy współpracy z administ racją uczelnianą lub organizacjami 
studenckimi działającymi w UJ CM 

POROZUMIENIA O NIEOBOWIĄZKOWE PRAKTYKI STUDENCKIE – CO PROPONUJEMY 



www.cm-uj.krakow.pl www.sdka.cm.uj.edu.pl 

publikację ofert  pracy na st ronie  internetowej Uniwersyte tu 
Jagie llońskiego – Collegium Medicum 

jednolit y syst em wyświe t lania wszystkich przesłanych ofert  
pracy 

pomoc pracowników SDKA CM przy procesie  publikacji 
oferty i ich ewentualnej aktualizacji 

PUBLIKACJA OFERT PRACY DLA ABSOLWENTÓW UJ CM – CO PROPONUJEMY 
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JEDNORAZOWE INICJATYWY ORGANIZOWANE PRZEZ UCZELNIE LUB JEDNOSTKI 
SZPITALNE – CO ROBIMY 

 

W trakcie t rwania roku akademickiego organizujemy spotkania, wykłady, szkolenia    

dla studentów i doktorantów, które  są wartością dodaną do programu kształcenia.  

Takie  inicjatywy mają na ce lu polepszenie jakości kształcenia oraz zwiększenie szans 

naszych absolwentów na rynku pracy. 
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organizacje wykładów, warszt atów dla studentów                       
i doktorantów UJ CM w obiektach Uniwersyte tu 
Jagie llońskiego – Collegium Medicum 

organizację  spotkań informacyjnych dla studentów                   
i absolwentów UJ CM z pełną ofertą współpracy z daną 
jednostką szpitalną należącą do Uniwersyteckiej Sieci  
Szpitali Szkolących (w tym inicjatyw organizowanych              
w obiektach szpitalnych naszych partnerów) 

JEDNORAZOWE INICJATYWY ORGANIZOWANE PRZEZ UCZELNIE LUB JEDNOSTKI 
SZPITALNE – CO PROPONUJEMY 



Dziękuję  

mgr MAREK BAUER 
 
Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM 
31-008 Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 36 
t e l. 12 422 42 48 / 12 421 19 94 
e-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl 
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