


OFERTA DYDAKTYCZNA 
MEDYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO  

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO (MCKP UJ) 
dla 

SZPITALI ZRZESZONYCH  
W UNIWERSYTECKIEJ SIECI SZPITALI SZKOLĄCYCH 

Kraków, 9 listopada 2018 r. 
dr hab. med. Barbara Gryglewska, prof. nadzw. 
Dyrektor MCKP UJ 



Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego realizuje kształcenie podyplomowe podyplomowego dla lekarzy 
oraz lekarzy dentystów  w formie: 
 obowiązkowych, programowych kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy 

dentystów, 
 kursów doskonalących, 
 studiów podyplomowych. 
 
Kursy specjalizacyjne umożliwiają realizację programów specjalizacji 
w poszczególnych dyscyplinach medycyny lekarzom z całej Polski. Rekrutację na 
wszystkie kursy specjalizacyjne w  Polsce  prowadzi centralnie Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przez stronę www.cmkp.edu.pl 
 
Kursy doskonalące dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat najnowszych 
osiągnięć w naukach medycznych. Z tytułu realizacji doskonalenia zawodowego w 
formie kursów lekarzom przysługują punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia  z 6 października 2004 roku  (tj. Dz.U. z 2017 poz.1923) w sprawie 
dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 
Rekrutację na kursy  doskonalące prowadzi MCKP UJ  przez system dostępny na stronie 
www.mckp.uj.edu.pl 

http://www.cmkp.edu.pl/
http://www.mckp.uj.edu.pl/


 Organizacja kursów podyplomowych 
Kurs  doskonalący pn. „Medycyna paliatywna” pod kierownictwem naukowym Pani 
dr n. med. Iwony Filipczak-Bryniarskiej 
I edycja – kurs zrealizowany w Szpitalu  Powiatowy im. T. Chałubińskiego w 
Zakopanem, w terminie 14-16.04.2018 (cz. I) oraz 16-17.06.2018 (cz. II), w kursie 
uczestniczyło 20 lekarzy  zgłoszonych przez Szpital 
II edycja – kurs zrealizowany w MCKP UJ w Krakowie, w terminie 15-19.10.2018, w 
kursie uczestniczyło 6 lekarzy  

 Uczestnictwo w studiach podyplomowych prowadzonych przez MCKP UJ 
przedstawicieli Szpitali zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali 
Szkolących  
Szpitale w Proszowicach oraz Szpital w Suchej Beskidzkiej zawarły „Porozumienia w 
sprawie preferencyjnych zasad uczestnictwa pracowników w studiach podyplomowych 
organizowanych przez UJCM. W studiach uczestniczy łącznie 3 słuchaczy. W/w 
słuchacze skorzystali z preferencyjnych warunków odpłatności polegających na 
obniżeniu ceny wyjściowej studiów 10%. 

DZIAŁANIA MCKP UJ  
na potrzeby  UNIWERSYTECKIEJ SIECI SZPITALI SZKOLĄCYCH  



MCKP UJ podejmuje działania w celu przygotowania oferty 
szkoleniowej dla Szpitali Zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali 
Szkolących mając na względzie bieżące potrzeby Szpitali oraz jego 
pracowników w zakresie kształcenia podyplomowego. 
W tym celu prosimy o  przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych przez każdy z 
zainteresowanych Szpitali i zgłoszenie do MCKP UJ swoich potrzeb 
szkoleniowych do dnia 31.12.2018 r. Dla ułatwienia prosimy o wypełnienie 
ankiety, zawierającej m.in. Pytania dotyczące tematyki kursów doskonalących oraz 
terminów realizacji kursów.   

PLANOWANE DZIAŁANIA MCKP UJ NA ROK 2019  



PLANY NA ROK  2019 
KURSY SPECJALIZACYJNE  

Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne w  Polsce   
prowadzi centralnie  

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 
przez stronę www.cmkp.edu.pl 

 

 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ  

zaplanowało na 2019 rok organizację:  

124 programowych kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy 

dentystów, dla których przygotowano 3 323 miejsca szkoleniowe. 

http://www.cmkp.edu.pl/


PLANY NA ROK  2019 
KURSY DOSKONALĄCE 

1. Chirurgia wieku podeszłego-rak jelita grubego 
2. Chirurgia wieku podeszłego-ostre schorzenia jamy brzusznej 
3. Choroby szczególnie niebezpieczne w praktyce ratowniczej 
4. Działania ratunkowe w zagrożeniach CBRNiE 
5. Dziecko w ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej 
6. Endoskopia przewodu pokarmowego- kurs zaawansowany 
7. Podstawy elektrokardiografii wieku dziecięcego 
8. Ortopedia dziecięca i traumatologia dziecięca 
 
Rekrutację na kursy  doskonalące prowadzi MCKP UJ przez system dostępny 

na stronie www.mckp.uj.edu.pl 
 
 

http://www.mckp.uj.edu.pl/


9.  Onkologia - Neuroblastoma  
10. Onkologia - Chłoniak Hodgkina u dzieci i młodzieży 
11. Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego 
12. Stany nagłe w położnictwie i ginekologii w praktyce pracowników          

systemu ratownictwa medycznego                
13. Stany zagrożenia życia w praktyce lekarskiej 
14. Szpitalny oddział ratunkowy w zdarzeniu masowym 
15. Tętniaki wewnątrzczaszkowe 
16. Urazy czaszkowo mózgowe 
 

Rekrutację na kursy  doskonalące prowadzi MCKP UJ  przez system 
 dostępny na stronie www.mckp.uj.edu.pl 

 

PLANY NA ROK  2019 
KURSY DOSKONALĄCE 

http://www.mckp.uj.edu.pl/


Organizacja kursów doskonalących dla lekarzy w ramach projektu „Podnoszenie 
kompetencji lekarskich (POKOLenia)  interdyscyplinarna i holistyczna 
opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, 
reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” w ramach Konkursu 

Ministerstwa  Zdrowia - V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje 
zawodowe i kwalifikacje kadr  medycznych (konkurs nr  POWR. 05.04.00-IP.05-00-006/18) 
pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy, realizowane w innych formach niż specjalizacje, w 
obszarach  istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze 
szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) 
w  placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” 

PLANY NA ROK  2019 
KURSY DOSKONALĄCE 



 KOLOPROKTOLOGIA PRAKTYCZNA 

 MEDYCYNA BÓLU 

 PSYCHOGERIATRIA Z ELEMENTAMI NEUROPSYCHOLOGII 

 ANTYBIOTYKI I ZARZĄDZANIE LEKIEM PRZECIWDROBNOUSTROJOWYM – 
ANTIBIOTIC STEWARDSHIP -  nowy kierunek studiów podyplomowych  

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 
MCKP UJ ROZPOCZNIE REKRUTACJĘ  

NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE  
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019   

(zajęcia od marca 2019 r.) 

 

 
 



Jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim uwzględniające 
problematykę  

koloproktologii w teorii i praktyce.  
Powstały dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium 

Medicum  
oraz Polskiego Klubu Koloproktologii. 

Celem studiów jest ukierunkowanie lekarzy do samodzielnej pracy w zakresie 
koloproktologii. Studia kształcą umiejętności w zakresie  

całościowego rozwiązywania problemów koloproktologicznych  
poczynając od przeprowadzenia postępowania diagnostycznego  

poprzez odpowiednie leczenie zachowawcze i zabiegowe  
do adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych  

lub do rozpoznania i leczenia możliwych powikłań.  

cena: 8000 PLN 
Czas trwania studiów: dwa semestry 



 

Pierwsze w Europie interdyscyplinarne, doskonalące , studia 
podyplomowe  

mające na celu przekazanie specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy   
z zakresu  problematyki leczenia bólu, 

 opracowane w oparciu  
o  wytyczne IASP Core Curriculum for Professional Education in Pain 

 
STUDIA  POD PATRONATEM  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA I LECZENIA BÓLU 
 
 

cena: 5200 PLN 
Czas trwania studiów: dwa semestry 



Doskonalące  studia podyplomowe skierowane do lekarzy i psychologów, 
 mające na celu doskonalenie i usystematyzowanie 

 posiadanej wiedzy z zakresu diagnozy i rehabilitacji  
funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych  

wobec chorych w wieku podeszłym oraz ich rodzin. 

cena: 4500 PLN 
Czas trwania studiów: dwa semestry 



Pierwsze w Polsce,  unikatowe w Europie studia podyplomowe  
kształcące specjalistów w zakresie nadzoru nad efektywnym leczeniem 

drobnoustrojowym, lekoopornością drobnoustrojów  
oraz stosowaniem leków przeciwdrobnoustrojowych  

w leczeniu zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych, inwazji 
pasożytniczych.  

 
Studia podyplomowe realizowane we współpracy  

z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym 
 
Tematyka kierowana do: lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, mikrobiologów, 
analityków medycznych, absolwentów kierunków biotechnologicznych, biologicznych, a 
także osób z wyższym wykształceniem co najmniej drugiego stopnia, realizujących zadania 
związane z problemem nadzoru nad zakażeniami i/lub lekoopornością (w szczególności 
członków zespołów kontroli zakażeń oraz zespołów terapeutycznych). 
 
 
 cena: 7000 PLN 

 
 
Czas trwania studiów: dwa semestry 

Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – 
Antibiotic Stewardship  - studia w  przygotowaniu  



 Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie 

 Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej 

 Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii  

 Podstawy psychoterapii 

 Psychoonkologia w praktyce klinicznej 

 Szczegółowe zagadnienia psychoterapii 

 Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna  

 Medycyna ekstremalna i medycyna podróży 
 

Szczegóły rekrutacji na stronie www.mckp.uj.edu.pl 

OD MARCA 2019 ROKU 
MCKP UJ BĘDZIE PROWADZIŁO REKRUTACJĘ  
NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE  

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 (zajęcia od października 2019 r.): 

http://www.mckp.uj.edu.pl/


MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO  
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków 

STUDIA PODYPLOMOWE 
tel. 12 433 27 66 

e-mail: studiamckp@uj.edu.pl 

KURSY SPECJALIZACYJNE I DOSKONALĄCE 
tel. 12 433 27 61; 12 433 27 72 

e-mail: kursymckp@uj.edu.pl 

www.mckpuj.edu.pl  

mailto:studiamckp@uj.edu.pl
mailto:kursymckp@uj.edu.pl
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