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Newsletter nr 2/2019                                                                                                     Data: 04.06.2019 

 

SPOTKANIE ZE STUDENTAMI 

 
W związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na organizację spotkania przedstawicieli Szpitali 
zrzeszonych w Sieci ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum  
w listopadzie 2019 r. planowana jest organizacja takiego wydarzenia. W trakcie spotkania 
szpitale będą mogły przedstawić swoją ofertę studentom kierunków medycznych, jako 
potencjalnym przyszłym pracownikom.  
W programie przewidziane są wystąpienia na temat: 

o praktyk nieobowiązkowych; 
o praktyk wakacyjnych; 
o możliwości odbywania praktyk, stażów i specjalizacji oraz potencjalnego zatrudnienia 

w jednostkach zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących; 
o sytuacji na rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców sektora ochrony zdrowia. 

 
W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone rozeznanie, które jednostki zainteresowane 
są wystąpieniem i zaprezentowaniem swojej oferty. W przypadku zgłoszenia się kilku 
podmiotów wydarzenie zostanie zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium 
Medicum. 

 

PROJEKT POKOLEnia 

 
Serdecznie zapraszamy Szpitale zrzeszone w Sieci do udziału w projekcie POKOLEnia -
Podnoszenie Kompetencji Lekarskich - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem 
geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece 
okołozabiegowej. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
Projekt będzie polegał na bezpłatnym szkoleniu lekarzy w dwóch trybach stacjonarnym  
i wyjazdowym. 
 
 

http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
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W modelu tradycyjnym lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach stacjonarnych  
w Krakowie, w oparciu o infrastrukturę i sprzęt dostępny w Uniwersytecie Jagiellońskim-
Collegium Medicum. 
 

W modelu wyjazdowym, realizowanym bliżej 
miejsca zamieszkania osób szkolonych, planujemy 
prowadzić szkolenia z wykorzystaniem Mobilnego 
Centrum Szkoleniowego (MCS). Mobilne Centrum 
Szkoleniowe zostanie urządzone w naczepie TIR-a  
o długości 14 metrów, która po zaparkowaniu  
i rozłożeniu będzie miała szerokość nawet 5,5 metra. 
Zostanie w niej odtworzony fragment szpitala. 
Będzie tam pomieszczenie do nauki umiejętności 

technicznych takich jak m.in wykorzystanie ultrasonografów czy endoskopów. Sprzęt będzie 
też można wynieść i przeszkolić zespół medyczny - lekarzy i pielęgniarki – w szpitalu  
w warunkach niemal identycznych jak te, w jakich pracują na co dzień. 

 
Rozpoczynamy przygotowania do rekrutacji w projekcie POKOLEnia. 

 
Dwudniowe szkolenie w każdym z modułów – psychiatrycznym, reumatologicznym oraz 
chirurgicznym składa się z 4 seminariów interaktywnych i 6 warsztatów praktycznych. Można 
skomponować dopasowane pod Państwa potrzeby szkolenie. Prosimy o przesłanie takiej 
informacji drogą mailową na adres pokolenia@cm-uj.krakow.pl. Po ustaleniu dogodnego dla 
Państwa terminu zostanie otwarta rekrutacja na wybrane przez Państwa szkolenie. 
 
Od października br. zaczynamy szkolenia stacjonarne w Krakowie. Tematyka tych szkoleń 
zostanie podana w późniejszym terminie. 
 
Moduł Psychiatryczny: 

Kurs nr 1 
2019-10-04 piątek 

2019-10-05 sobota 

Kurs nr 2 
2019-10-25 piątek 

2019-10-26 sobota 

 
Moduł Reumatologiczny: 

Kurs nr 1 
2019-10-18 
2019-10-19 

piątek 
sobota 

Kurs nr 2 
2019-11-22 
2019-11-23 

piątek 
sobota 

 
Moduł Chirurgiczny: 

Kurs nr 1 
2019-10-05 
2019-10-06 

sobota 
niedziela 

Kurs nr 2 
2019-10-19 
2019-10-20 

sobota 
niedziela 

Kurs nr 3 
2019-11-16 
2019-11-17 

sobota 
niedziela 

 
Zapraszamy na stronę internetową Projektu POKOLEnia 

 

mailto:pokolenia@cm-uj.krakow.pl
https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl/
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PRAKTYKI STUDENCKIE 

 
Zachęcamy Szpitale zrzeszone w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących do przyjmowania 
studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na praktyki. Plany studiów 
poszczególnych kierunków zobowiązują studentów do odbywania praktyk w jednostkach 
opieki zdrowotnej. 
 
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum kształci studentów na  kierunkach: 
 
 Wydział Lekarski  

o kierunek lekarski 
o kierunek lekarsko-dentystyczny 
o kierunek dietetyka 

 Wydział Nauk o Zdrowiu  
o elektroradiologia 
o fizjoterapia 
o pielęgniarstwo 
o położnictwo 
o ratownictwo medyczne 
o zdrowie publiczne 
o organizacja i ekonomika ochrony zdrowia  

 Wydział Farmaceutyczny  
o farmacja  
o analityka medyczna  
o kosmetologia  
o drug discovery and development  

 

PRAKTYKI NIEOBOWIĄZKOWE 

 
Studenci oprócz praktyk obowiązkowych wynikających z programu studiów mogą odbyć 
dobrowolnie praktyki nieobowiązkowe. W przypadku chęci odbycia praktyki 
nieobowiązkowej w danej jednostce Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum wspiera 
studenta w tym procesie, poprzez zawarcie porozumienia ze szpitalem. 
 
Podjęcie współpracy w tym zakresie pozwala na: 
o promocję szpitali jako miejsc, w których studenci mogą odbyć nieobowiązkową praktykę 

studencką, 
o publikację powyższych informacji na stronach UJ CM lub adnotację do stron naszych 

partnerów, 
o dystrybucję materiałów promocyjnych wśród studentów przy współpracy z administracją 

uczelnianą lub organizacjami studenckimi działającymi w UJ CM. 
 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej SDKA CM. 
W przypadku chęci odbycia praktyk nieobowiązkowych w jednostce zrzeszonej w Sieci 
przez studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum prosimy o kontakt: 

 mgr Marek Bauer 
Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM 
tel: 12 422 42 48 
marek.bauer@uj.edu.pl 

 

http://www.sdka.cm.uj.edu.pl/kariery-akademickie/praktyki-nieobowiazkowe/
mailto:marek.bauer@uj.edu.pl
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REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE – rok akademicki 2019/2020 

 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prezentuje  ofertę studiów podyplomowych na rok akademicki 2019/2020. Aktualnie 
prowadzona jest rekrutacja na następujące kierunki: 

1. Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie     
2. Geriatria i opieka długoterminowa   
3. Koloproktologia praktyczna   
4. Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej  
5. Medycyna ekstremalna i medycyna podróży  
6. Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii  
7. Podstawy psychoterapii  
8. Podstawy publikowania w naukach medycznych  
9. Psychoonkologia w praktyce klinicznej  
10. Szczegółowe zagadnienia psychoterapii  
11. Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna  

Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych są dostępne na 
stronie  internetowej: www.mckp.uj.edu.pl    

Liczba miejsc na studiach jest ograniczona.  

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 12 433 27 66, 12 433 27 68 

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą. 

 

KURSY PODYPLOMOWE 2019 

 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentuje 
ofertę kursów podyplomowych organizowanych w roku 2019 (załącznik). 
 

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  

http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/badania-kliniczne/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/badania-kliniczne/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/geriatria-i-opieka-dlugoterminowa/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/geriatria-i-opieka-dlugoterminowa/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/koloproktologia-praktyczna/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/koloproktologia-praktyczna/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/kontrola-zakazen-w-jednostkach-opieki-zdrowotnej/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/kontrola-zakazen-w-jednostkach-opieki-zdrowotnej/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/medycyna-ekstremalna/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/medycyna-ekstremalna/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/neurologopedia-z-elementami-audiologii-i-foniatrii/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/neurologopedia-z-elementami-audiologii-i-foniatrii/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/podstawy-psychoterapii/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/podstawy-psychoterapii/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/podstawy-publikowania-w-naukach-medycznych/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/podstawy-publikowania-w-naukach-medycznych/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/psychoonkologia/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/psychoonkologia/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/szczegolowe-problemy-psychoterapii/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/szczegolowe-problemy-psychoterapii/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/zywienie-kliniczne-i-opieka-metaboliczna/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/zywienie-kliniczne-i-opieka-metaboliczna/
http://www.mckp.uj.edu.pl/
http://www.mckp.uj.edu.pl/
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2019/05/Oferta-MCKPUJ-kursy-VIII-XII-2019.pdf
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
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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 
składania dokumentów aplikacyjnych. Wszystkie oferty umieszczane są bezpłatnie na stronie 
internetowej SDKA CM. 

 

KOLEJNE NUMERY NEWSLETTERA 

 
Następny numer Newsletteru Sieci zostanie przesłany we wrześniu 2019 r. Zawarte w nim 
będą informacje na temat:  

o spotkania przedstawicieli Szpitali zrzeszonych w Sieci ze studentami; 
o spotkania sprawozdawczego Dyrektorów Szpitali zrzeszonych w Sieci z Władzami 

Uczelni; 
o aktualnej oferty szkoleń i kursów dla pracowników Szpitali zrzeszonych w Sieci; 
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. 

 
 

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 
 
 

 

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

