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Newsletter nr 4/2019                                                                                                     Data: 06.12.2019 

 

UNIWERSYTECKA SIEĆ SZPITALI SZKOLĄCYCH NAGRODZONA W KONKURSIE LUMEN 2019     

 
 

Z wielką satysfakcją informujemy, że 
Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących zdobyła 
nagrodę główną w konkursie LUMEN - Leaders 
in University Management w kategorii 
„Współpraca”. Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 19 listopada podczas konferencji 
LUMEN 2019 w Warszawie, a odebrał ją lider 
projektu prof. Stanisław Kwiatkowski, 
Pełnomocnik Prorektora CM ds. klinicznych. 

 
 
Na konkurs został przygotowany film promocyjny, który można obejrzeć tutaj. 

 
Serdecznie dziękujemy wszystkim szpitalom za zaangażowanie w projekt dzięki czemu 
możliwy był ten sukces!  
 
 
Konkurs LUMEN Leaders in University Management – 
organizowany przez PCG Academia oraz Fundację Rektorów 
Polskich jako partnera merytorycznego – kierowany jest do 
osób lub zespołów odpowiedzialnych za realizację projektów  
i przedsięwzięć w obszarach efektywnego zarządzania 
uczelnią. Jego celem jest identyfikacja najlepszych praktyk 
związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem 
wyższym. Towarzyszy on – gromadzącej kilkuset liderów 
zarządzania uczelniami z Polski i zagranicy – konferencji 
LUMEN, podczas której dyskutowane są tematy związane  
z rekrutacją i utrzymaniem studentów, analityką  
i raportowaniem danych czy akredytacją szkół wyższych.  

http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
https://www.youtube.com/watch?v=K4Vaxq_-6ew
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
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W tegorocznej, drugiej edycji konkursu, zgłoszenia przyjmowane były w trzech kategoriach: 
rozwój, zarządzanie i współpraca. 
 

Zwycięzców wyłoniła kapituła złożona z uznanych 
postaci szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu:   
prof. Jerzy Woźnicki (przewodniczący), prof. 
Łukasz Sułkowski, prof. Wiesław Banyś, prof. Ewa 
Chmielecka, Marek Jakimowicz, prof. Andrzej 
Koźmiński, prof. Krzysztof Leja, prof. Józef Lubacz, 

prof. Bronisław Marciniak, Krzysztof Pietraszkiewicz, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, prof. 
Tadeusz Więckowski, Beata Galas, Cecylia Szymańska. 

 
Więcej szczegółów na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: 
http://lumen.edu.pl/konkurs/#lumen_2019  

  

SPOTKANIE ZE STUDENTAMI – 26 LISTOPADA 2019 r.    

 
W dniu 26 listopada 2019 r. w Centrum 
Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego 
odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących ze 
studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego -
Collegium Medicum. 

   Podczas spotkania zaprezentowało się 10 
placówek przedstawiając prezentacje 
odpowiadające na następujące pytania:  studenci 
jakich kierunków  mogą odbyć praktyki  
w jednostce?; czy istnieje możliwość odbycia 

szkolenia specjalizacyjnego?; jakie 
ewentualne dodatkowe korzyści może 
zaoferować placówka?; jaki jest poziom 
wynagrodzenia młodych pracowników 
medycznych oraz ewentualne inne 
benefity?; dlaczego warto wybrać właśnie 
ten szpital na swojego pierwszego 
pracodawcę? 
 
Serdecznie dziękujemy prelegentom za 
przedstawienie oferty szpitali! 

 
Zdjęcia ze spotkania oraz prezentacje 
można  pobrać tutaj. 
  
 

RELACJA ZE SPOTKANIA SPRAWOZDAWCZEGO – 6 LISTOPADA 2019 r. 

 
W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie dyrektorów placówek zrzeszonych  
w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących z Władzami Uczelni w trakcie, którego prof. dr 
hab. med. Stanisław Kwiatkowski – Pełnomocnik Prorektora CM ds. klinicznych przedstawił 
sprawozdanie z działalności Sieci w roku akademickim 2018/19. Zaprezentował także nowe 
logo oraz film promocyjny, który został przedstawiony na gali wręczania nagród w konkursie 

http://lumen.edu.pl/konkurs/#lumen_2019
http://lumen.edu.pl/konkurs/#lumen_2019
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/aktualnosci/spotkanie-przedstawicieli-uniwersyteckiej-sieci-szpitali-szkolacych-ze-studentami-uj-cm/
https://www.youtube.com/watch?v=K4Vaxq_-6ew&feature=emb_logo
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LUMEN 2019. 
 
Następnie Pani prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek przedstawiła informację nt. 
zaawansowania projektu pt. „Podnoszenie kompetencji lekarskich (POKOLEnia) – 
interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami 
psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”. 
 
Po prezentacjach uczestnicy spotkania omówili zagadnienia nt. sytuacji na rynku pracy 
sytemu opieki zdrowotnej, spotkania ze studentami oraz działań jakie można podjąć w celu 
pozyskania nowych specjalistów.  
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie! 
 
Prezentacje ze spotkania są dostępne do pobrania tutaj.  

 
 

LOGO UNIWERSYTECKIEJ SIECI SZPITALI SZKOLĄCYCH 

 
Uprzejmie informujemy, że zostało opracowane 
logo Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. 
Zostanie ono przesłane wraz z księgą znaku do 
wszystkich zrzeszonych placówek w styczniu 2020 r.  

 
 

PROJEKT POKOLEnia 
 

Zespół projektu pn. „Podnoszenie Kompetencji 
Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna  
i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym  
z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz  
w opiece okołozabiegowej” z przyjemnością informuje, 
że zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na 
dostawę Mobilnej Jednostki Szkoleniowej. Planowana 
data otwarcia ofert to 30 grudnia 2019 r. 

Zakupiono również najnowocześniejsze na świecie symulatory firmy Symbionix do 
gastroendoskopii i bronchoskopii oraz symulatory USG z modułem kardiologicznym. Sprzęt 
ten będzie wykorzystywany podczas kursów chirurgicznych. Zachęcamy do śledzenia na 
naszej stronie oferty szkoleniowej.  

Otrzymaliśmy zaproszenie od Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na organizację szkolenia  
w module psychiatrycznym w dniach 21-22 lutego 2020 r. Serdecznie zapraszamy nie tylko 
lekarzy z Chrzanowa. 

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 

http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/spotkania-w-ramach-sieci/spotkanie-6-listopada-2019-r/
https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl/
mailto:pokolenia@cm-uj.krakow.pl
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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 Chirurgia w Onkologii - rendez-vous & quality w leczeniu raka - 13-14.12.2019 
o VI Krakowski Szczyt Chirurgii Naczyniowej - Cracow Vascular Summi oraz IV Polonijne 

Spotkanie Specjalistów Chirurgii Naczyniowej - 13-14.12.2019 
o Uniwersytecki Koncert Noworoczny - 5.01.2020 
o III Konferencja CRANIA - 28-29.02.2020 

 
 

STUDIA PODYPLOMOWE 

 
Od 3 grudnia 2019 roku planowane jest rozpoczęcie rekrutacji na trzy kierunki studiów 
podyplomowych (realizacja od marca 2020). Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą 
ofertą i do udziału w rekrutacji! 

 
1.  Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship 

2.       Medycyna bólu   

3.       Psychogeriatria z elementami neuropsychologii   

Szczegółowe informacje na temat studiów dostępne są na stronie internetowej MCKPUJ 
www.mckp.uj.edu.pl ; tel. 12 3411903; 12 3411907.  
 

KURSY PODYPLOMOWE 2020 

 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentuje 
ofertę kursów podyplomowych organizowanych w styczniu i lutym 2020 r. (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. 
 
 
 

https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/375
http://www.cvs2019.pl/
http://www.cvs2019.pl/
https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/377
https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/352
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/antybiotyki-i-zarzadzanie-lekiem-przeciwdrobnoustrojowym-antibiotic-stewardership/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/medycyna-bolu/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/psychogeriatria/
http://www.mckp.uj.edu.pl/
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2019/11/Oferta-MCKPUJ-kursy-I-II-2020-Sie%C4%87-Szpitali.pdf
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
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KOLEJNE NUMERY NEWSLETTERA 

 
Następny numer Newslettera Sieci zostanie przesłany w marcu 2020 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. 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
 

W imieniu Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zapraszamy na 
spotkanie opłatkowe społeczności uniwersyteckiej, które odbędzie się 16 grudnia 2019 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 

 
 

mailto:dk@cm-uj.krakow.pl
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