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UNIWERSYTECKA SIEĆ SZPITALI SZKOLĄCYCH NOMINOWANA W KONKURSIE LUMEN 2019     

 
Z radością informujemy, że Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących została nominowana do 
nagrody głównej w kategorii WSPÓŁPRACA w konkursie LUMEN 2019. LUMEN to konkurs na 
najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym organizowany przez 
firmę doradczo-technologiczną PCG Academia w bliskiej współpracy z Fundacją Rektorów 
Polskich. W dniu 19 listopada w Warszawie odbędzie się gala wręczenia nagród. Trzymamy 
kciuki za naszą inicjatywę! 
 
Więcej szczegółów na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: 
http://lumen.edu.pl/konkurs/#lumen_2019  

  

SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE – 6 listopada 2019 r.    

 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2019 r. odbędzie się spotkanie dyrektorów 
podmiotów zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących z władzami Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Collegium Medicum, na którym omówione zostaną zagadnienia wskazane  
w sprawozdaniach z działalności w roku akademickim 2018/2019. Pisma w sprawie 
przygotowania sprawozdania wraz z zaproszeniem na spotkanie zostaną wysłane  
do Państwa w październiku 2019 r.   
  

SPOTKANIE ZE STUDENTAMI – 26 listopada 2019 r.    

 
Szpitale zrzeszone w Sieci wykazały duże zainteresowanie organizacją spotkania ze 
studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum. Udział zgłosiło 12 podmiotów 
leczniczych. Wydarzenie odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. w godzinach 16:30 – 19:00 
w auli D Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Św. Łazarza 
16, 31-530 Kraków.  

 
W połowie października 2019 r. do dyrektorów jednostek, które zgłosiły chęć udziału  
w planowanej inicjatywie zostanie przesłany szczegółowy harmonogram wydarzenia wraz 
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z prośbą o wydelegowanie przedstawiciela i przygotowanie prezentacji. Ze względu na dużą 
liczbę szpitali, które chcą się zaprezentować, prezentacja nie powinna przekraczać 10 minut  
i powinna skupiać się na ofercie dla studentów jako potencjalnych przyszłych pracowników 
(możliwość odbycia praktyk, staży, specjalizacji, warunki i ewentualne dodatkowe korzyści 
dla studenta/pracownika np. stypendia).  
 
Mile widziane będą również materiały promocyjne i ulotki przeznaczone dla studentów.  

 

PROJEKT POKOLEnia 
 

Rozpoczęła się rekrutacja na kursy stacjonarne w Krakowie w modułach psychiatrycznym  
i reumatologicznym w ramach projektu pn. „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich 
(POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym  
z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej", 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego. 

Zapraszamy do udziału w kursach stacjonarnych w Krakowie. Najbliższe szkolenia: 

• 4-5 października – moduł psychiatryczny 
• 18-19 października – moduł reumatologiczny 
• 25-26 październik – moduł psychiatryczny 

Szczegółowy opis poruszanych na kursach tematów można znaleźć na stronie 
https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl w zakładce „Szkolenia”. 

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na dostawę Mobilnej 
Jednostki Symulacji nie jesteśmy w stanie określić, w tym momencie, terminów 
przyszłorocznych kursów wyjazdowych.  

W momencie rozstrzygnięcia ww. przetargu i określenia przez Wykonawcę terminu dostawy 
MJS, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o tym fakcie  w celu uzgodnienia 
dogodnych dla Państwa terminów oraz tematów szkoleń. 

Przypominamy, że kursy są darmowe dla uczestników oraz dają możliwość zdobycia  
16 punktów edukacyjnych. Jedyny warunek wymagany to posiadanie zawodu lekarza. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl lub kontaktu  
z Biurem Projektu - mail: pokolenia@cm-uj.krakow.pl, tel. 12 619-97-09 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

 
Zachęcamy przedstawicieli Szpitali zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących do 
udziału w wydarzeniach współorganizowanych w najbliższym czasie przez Uniwersytet 
Jagielloński-Collegium Medicum.  
 

o Bieg "5 na dobry początek" - 05.10.2019 
o Polski Czerwony Krzyż - 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom - konferencja - 14-

15.11.2019 
o III Ogólnopolska Konferencja "Psychiatria i Duchowość" - 29-30.11.2019 

https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl/
https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl/
mailto:pokolenia@cm-uj.krakow.pl
http://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/334
http://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/299
http://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/332
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KURSY PODYPLOMOWE 2019 

 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentuje 
ofertę kursów podyplomowych organizowanych w październiku i listopadzie 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  
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 Newslettera Sieci zostanie przesłany w grudniu 2019 r. Zawarte w nim będą 
informacje na temat:  

o aktualnej oferty szkoleń i kursów dla pracowników Szpitali zrzeszonych w Sieci; 
o współpracy w ramach Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących; 
o wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum. 

 
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 
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