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Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących 
www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/ 

 

 

 

Newsletter nr 1/2018                                                                                                     Data: 28.11.2018 

 

PREZENTACJE 

 

 W załączeniu przesyłamy prezentacje, które zostały wygłoszone podczas spotkania 
Dyrektorów Szpitali zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących z Władzami 
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w dniu 9 listopada 2018 r. Prezentacje 
można również pobrać ze strony internetowej Sieci - tutaj. 

 

DOSTĘP DO ZBIORÓW BIBLIOTEKI MEDYCZNEJ CM 

 
 Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum oferuje 

użytkownikom: 
o wypożyczenia podręczników i monografii gromadzonych w formie tradycyjnej – 

drukowanej, 
o dostęp do artykułów naukowych  i innych publikacji zawartych w czasopismach  

w formie drukowanej, 
o dostęp do zasobów w formie elektronicznej: pełnych tekstów publikacji  

w czasopismach i kolekcji książek elektronicznych (e-books),  
o dostęp i korzystanie z  różnorodnych baz danych, specjalistycznych portali itp., 
o szkolenia z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją. 

 
OGRANICZENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DLA UŻYTKOWNIKÓW 
Użytkownikiem Biblioteki korzystającym ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy na 
miejscu może zostać każdy pracownik ochrony zdrowia, ale uprawnienia do zdalnego 
korzystania z licencjonowanych zasobów, czyli niektórych baz danych, kolekcji czasopism  
i książek w formie elektronicznej posiadają:  

o pracownicy, studenci i doktoranci UJ,  
o osoby z otwartymi przewodami doktorskimi w UJ CM,  
o osoby posiadające umowy cywilno-prawne z UJ CM (w tym świadczące pracę 

dydaktyczną lub uczestniczące w projektach badawczych).   
 

www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/spotkania-w-ramach-sieci/spotkanie-9-listopada-2018-r/
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
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Ograniczenia te wynikają z warunków licencyjnych określonych w umowach zawartych przez 
Uczelnię (Bibliotekę) z producentami i dostawcami zakupionych zasobów elektronicznych. 
Z tego względu większość pracowników podmiotów/przedstawicieli podmiotów 
Porozumienia w sprawie utworzenia „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących” może 
korzystać w sposób zdalny jedynie z czasopism, książek elektronicznych i specjalistycznych 
serwisów jak PubMed czy Cochrane udostępnianych na prawach otwartego dostępu (OPEN 
ACCESS). 

 

WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKI MEDYCZNEJ UJ CM Z UNIWERSYTECKĄ SIECIĄ SZPITALI SZKOLĄCYCH 

 
 W tej chwili BM CM UJ może zaoferować pracownikom szpitali-podmiotów sygnowanego 

Porozumienia w sprawie utworzenia „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących” dodatkowe 
przywileje takie jak:  

o większą liczbę książek wypożyczanych na dłuższy czas na zewnątrz,  
o bezpłatne usługi skanowania materiałów bibliotecznych w ramach systemu SDDE,  
o dostęp do specjalnych baz i narzędzi informacyjnych (np. Medyczna Biblioteka 

Cyfrowa, zakładanie kont online, itp.)  
 

Biblioteka proponuje także: 
o Wsparcie w opracowaniu materiałów do umieszczenia na portalach szpitali z Sieci 

opisujących możliwości korzystania z różnych (niekomercyjnych) dostępnych dla 
wszystkich serwisów wiarygodnej medycznej informacji naukowej na prawach 
otwartego dostępu. 

o Zorganizowanie spotkania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów porozumienia 
zainteresowanych współpracą z Biblioteką Medyczną UJ CM. 

o Przygotowanie formuły kursu szkoleniowo-warsztatowego dedykowanego 
pracownikom z „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”. W programie m.in. 
zagadnienia:  podstawowe źródła informacji i usługi Biblioteki Medycznej, jak 
efektywnie korzystać z medycznej informacji naukowej, jak znaleźć potrzebne 
czasopismo i dotrzeć do pełnego artykułu,  Pubmed - zaawansowane wyszukiwanie 
informacji.   
 

W sprawach organizacji prosimy o kontakt: 
 

o Anna Uryga – Dyrektor Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium 
Medicum, tel. 12 658 02 72, anna.uryga@uj.edu.pl  
lub  

o Monika Niewalda – Kierownik Oddziału Wypożyczeń i Promocji Usług Bibliotecznych, 
tel. 12 657 14 66, monika.niewalda@uj.edu.pl 

 

KWESTIONARIUSZ BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

 
 Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmuje 

starania, aby dostosować ofertę szkoleniową do potrzeb szpitali zrzeszonych  
w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która ułatwi  rozpoznanie potrzeb szkoleniowych 
lekarzy pracujących w Państwa Szpitalu oraz umożliwi przygotowanie nowego zakresu 
szkoleń. Ankieta dostępna jest pod adresem. 
 
 

mailto:anna.uryga@uj.edu.pl
mailto:monika.niewalda@uj.edu.pl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286-BGwLgyfRtFqzgUo1AQsa5UMFhMQUdQVDhaNkdMQVlESDMwVEhKOFo1TS4u
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Po kliknięciu w link prosimy o wypełnienie formularza, jednokrotnie przez każdy szpital 
zrzeszony w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących, do dnia 31 grudnia 2018, co umożliwi 
w nadchodzącym roku zorganizować i przeprowadzić nowe szkolenia odpowiadające 
Państwa zapotrzebowaniu. 

 

KURSY SPECJALIZACYJNE 2019 

 
 Kursy umożliwiające realizację programów specjalizacji w poszczególnych dyscyplinach 

medycyny. Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne w  Polsce  prowadzi centralnie 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przez stronę 
www.cmkp.edu.pl. 
 
Wykaz kursów specjalizacyjnych organizowanych przez MCKP, zaplanowanych do realizacji 
na I kwartał 2019 roku można pobrać tutaj lub przejrzeć pod adresem.  

 
 

KURSY DOSKONALĄCE 2019 

 
 Kursy mają na celu pogłębienie wiedzy z danej dziedziny medycyny. Realizowane są przez 

wybitnych specjalistów-praktyków, uwzględniają najnowsze osiągnięcia i trendy w danej 
dziedzinie medycyny. Adresowane są nie tylko do lekarzy specjalistów danej dziedziny, ale 
również do lekarzy i specjalistów innych dziedzin zainteresowanych tematem. Kładą duży 
nacisk na aspekt praktyczny. Więcej informacji oraz wykaz kursów planowanych do realizacji 
w 2019 roku można znaleźć tutaj. 

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE – semestr letni 2018/2019 

 
 Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie 

informuje o rozpoczęciu rekrutacji na studia podyplomowe realizowane w semestrze letnim 
roku akademickiego 2018/2019: 
 
1.     Koloproktologia – 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.  
Więcej informacji na stronie internetowej. 
Ulotka informacyjne studiów. 
 

 
 
 
 

http://www.cmkp.edu.pl/
http://www.mckp.uj.edu.pl/cm/uploads/2018/11/Oferta-MCKPUJ-kursy-I-III-2019.pdf
http://www.mckp.uj.edu.pl/kursy/
https://kursy.mckp.uj.edu.pl/index.php/kursy/lista
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/koloproktologia-praktyczna/informacja-o-studiach/
http://www.mckp.uj.edu.pl/cm/uploads/2018/11/Koloprokologia-ulotka-2018-2019.pdf
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/koloproktologia-praktyczna/informacja-o-studiach/
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2.     Psychogeriatria z elementami neuropsychologii - studia podyplomowe, których głównym 
celem jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy 
z zakresu psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy i rehabilitacji 
zaburzonych funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych 
wobec chorych w wieku podeszłym oraz ich rodzin. Tematyka kierunku adresowana jest 
do lekarzy i psychologów pracujących z osobami starszymi.  
Więcej informacji na stronie internetowej. 
Ulotka informacyjne studiów. 
 

 
 

3.     Medycyna bólu – studia podyplomowe - rekrutacja nastąpi w terminie późniejszym,  
o czym Państwa poinformujemy. 

 
Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych są dostępne na stronie 
internetowej Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ 
http://www.mckp.uj.edu.pl/  
Liczba miejsc na studiach jest ograniczona.  

 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny/ mailowy:  
studia podyplomowe: 12 433 27 66, 12 433 27 68, studiamckp@uj.edu.pl 
kursy specjalizacyjne i doskonalące: 12 433 27 61, 13 433 27 63, kursymckp@uj.edu.pl 

 
Jednocześnie informujemy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie studiów 
podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Osoby, które chciałyby ubiegać się 
o środki z KFS, po uzyskaniu zgody pracodawcy, powinny kontaktować się bezpośrednio 
z właściwym Urzędem Pracy w celu uzyskania informacji, jakie warunki należy spełnić, aby 
uzyskać dofinansowanie. Wszelkie informacje znajdują się na stronie KFS oraz na stronach 
internetowych właściwych Urzędów Pracy. 

 

STRONA INTERNETOWA UNIWERSYTECKIEJ SIECI SZPITALI SZKOLĄCYCH 

 

 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących, na 
której znajdują się: 

o informacje na temat utworzenia Sieci; 
o dane teleadresowe podmiotów tworzących Sieć; 
o informacje na temat procedur postępowania podczas współpracy w ramach Sieci; 
o dane osób do kontaktu z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium 

Medicum. 
 

OFERTY PRACY DLA ABSOLWENTÓW UJ CM 

 

 Zapraszamy do składania ofert pracy dla naszych absolwentów za pośrednictwem strony 
internetowej UJ CM. Za publikację ogłoszeń odpowiedzialni są pracownicy Sekcji  
ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM. Oferty należy kierować bezpośrednio na adres  
e-mail: marek.bauer@uj.edu.pl w formie pliku tekstowego lub bezpośrednio w treści 
wiadomości. Ogłoszenie powinno zawierać podstawowe informacje o szpitalu, stanowisku 
pracy, zakresie obowiązków, ofercie zatrudnienia, wymaganiach od kandydatów oraz formie 

http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/psychogeriatria/informacja-o-studiach/
http://www.mckp.uj.edu.pl/cm/uploads/2018/11/Psychogeriatria-ulotka-2018-2019.pdf
http://www.mckp.uj.edu.pl/
mailto:studiamckp@uj.edu.pl
mailto:kursymckp@uj.edu.pl
http://kfs.pl/o-kfs/
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
mailto:marek.bauer@uj.edu.pl
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/psychogeriatria/informacja-o-studiach/
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składania dokumentów aplikacyjnych. Wszystkie oferty umieszczane są bezpłatnie na stronie 
internetowej SDKA CM. 

 

KOLEJNE NUMERY NEWSLETTERA 

 

 Następny numer Newslettera Sieci zostanie przesłany początkiem 2019 r. Zawarte w nim 
będą informacje na temat:  

o spotkania organizacyjnego dla pracowników Szpitali zrzeszonych w Sieci na temat 
projektu POKOLenia - Podnoszenie Kompetencji Lekarskich - interdyscyplinarna 
i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, 
reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej; 

o aktualnej oferty szkoleń i kursów dla pracowników Szpitali zrzeszonych w Sieci; 
o współpracy w ramach projektu Oblicza Kariery UJ CM 2019; 
o współpracy w ramach Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących.  

 
Kolejne numery będą ukazywały się co kwartał. Zawarte w nich będą aktualne informacje 
oraz oferty współpracy w ramach Sieci. 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

 
 W imieniu Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zapraszamy na 

spotkanie opłatkowe społeczności uniwersyteckiej , które odbędzie się 17 grudnia 2018 r.  
o godzinie 18:00 w auli Nowodworskiego, przy ul. Św. Anny 12.   

 
 

 
 
 
 

Dział Kliniczny  
Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum 

ul. Św. Anny 12,  31-008 Kraków 
e-mail: dk@cm-uj.krakow.pl 

tel.: 12 431 26 59 
 
 

 

http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/sciezki/oferty-pracy/
mailto:dk@cm-uj.krakow.pl

