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Newsletter nr 1/2020                                                                                                 Data: 10.03.2020 

 

STUDENCKIE PRAKTYKI WAKACYJNE  

 
W dniu 26 lutego został wysłany mailing do studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Collegium Medicum zachęcający do odbywania praktyk wakacyjnych  
w szpitalach należących do Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. Treść e-maila jest 
dostępna tutaj.  

  

STUDIA PODYPLOMOWE 

 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM wraz z Wydziałem Lekarskim UJCM 
zaprasza do skorzystania w roku akademickim 2020/2021 z atrakcyjnej oferty edukacyjnej 
dotyczącej studiów podyplomowych.  
 
Od kwietnia 2020 roku planowane jest rozpoczęcie rekrutacji na 12 kierunkach studiów 
podyplomowych. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i do udziału  
w rekrutacji! 

 
1. Antropologia sądowa w praktyce 
2. Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie 
3. Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych 
4. Geriatria i opieka długoterminowa 
5. Koloproktologia praktyczna 
6. Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej 
7. Medycyna ekstremalna i medycyna podróży 
8. Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii 
9. Podstawy psychoterapii 
10. Psychoonkologia w praktyce klinicznej 
11. Szczegółowe zagadnienia psychoterapii 
12. Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna 

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

 
 
 
 

https://dk.cm.uj.edu.pl/aktualnosci/zachecamy-do-dobywania-praktyk-wakacyjnych-w-podmiotach-leczniczych-nalezacych-do-uniwersyteckiej-sieci-szpitali-szkolacych/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/antropologia-sadowa-w-praktyce/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/badania-kliniczne/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/biostatystyka/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/geriatria-i-opieka-dlugoterminowa/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/koloproktologia-praktyczna/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/kontrola-zakazen-w-jednostkach-opieki-zdrowotnej/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/medycyna-ekstremalna/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/neurologopedia-z-elementami-audiologii-i-foniatrii/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/podstawy-psychoterapii/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/psychoonkologia/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/szczegolowe-problemy-psychoterapii/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/zywienie-w-zdrowiu-i-chorobie/
http://www.mckp.uj.edu.pl/
https://dk.cm.uj.edu.pl/siec/
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KURSY PODYPLOMOWE 

 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentuje 
ofertę kursów podyplomowych organizowanych w marcu i kwietniu 2020 r. (załącznik). 

 

LOGO UNIWERSYTECKIEJ SIECI SZPITALI SZKOLĄCYCH 

 
Uprzejmie informujemy, że zostało przesłane do 
Państwa opracowane przez Uniwersytet Jagielloński 
- Collegium Medicum logo Uniwersyteckiej Sieci 
Szpitali Szkolących wraz z księgą znaku.  Zachęcamy 
do stosowania przez szpitale tego znaku graficznego 
na materiałach informacyjnych, papierach 

firmowych oraz stronach internetowych. Logo wraz z księgą znaku można pobrać tutaj.  
 

PROJEKT POKOLEnia 
 

Zapraszamy do udziału w darmowych szkoleniach realizowanych w ramach projektu 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich 
(POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym  
z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”. 
 

• szkolenia skierowane do lekarzy wszystkich specjalności, także lekarzy rezydentów 

• możliwość uzyskania 16 punktów edukacyjnych 

• szkolenie w Twojej okolicy 

• wykwalifikowana kadra dydaktyczna - eksperci w swojej dziedzinie 

• najnowocześniejszy na świecie sprzęt do symulacji medycznych 

• warsztaty praktyczne z wykorzystaniem materiałów multimedialnych 

 
Najbliższe szkolenie – Moduł Reumatologiczny 17-18 kwietnia 2020 r. Pozostały ostanie 

wolne miejsca.  Zachęcamy do zapisów! 

Strona projektu https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl  

Kontakt z Biurem Projektu - mail: pokolenia@cm-uj.krakow.pl, tel. 12 619-97-09 

 

 

 

 

 

https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/02/MCKP_kursy_III-IV2020.pdf
https://dk.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/03/LOGO-USSS.zip
https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl/szkolenia/rejestracja-i-logowanie/
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 Intensywna terapia 2020 - wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach 
krytycznych  - 3-4.04.2020 

o II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów - 16-17.04.2020 
o XII Małopolskie Dni Diabetologiczne - 17-18.04.2020 
o Spotkania Grupy Balinta - 22.04.2020 
o 6th McMaster International Review Course in Internal Medicine - 7-9.05.2020 
o Krakowski Kurs Diagnostyki i Leczenia Chorób Przysadki - 8-9.05.2020 
o Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii - 15-16.05.2020 
o Konferencja "Death and Dying: Medical, Cultural and Environmental Perspectives"  

- 15-16.05.2020 
o Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny - 19-22.05.2020 
o International Conference MCSB 2020 - Cybernetic Modeling of Biological Systems  

- 22-24.05.2020  
o First Euro-American Forum: "Patient Experience and Innovations in Healthcare"  

- 4-5.06.2020 
o Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej - 19-20.06.2020 

 
* w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu 
międzynarodowym, z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-
CoV-2 prosimy o sprawdzanie na bieżąco, czy wydarzenie nie zostało odwołane. 

 
 

RELACJA FILMOWA Z GALI LUMEN 2019 

 
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej 
filmowej relacji z gali wręczenia nagród 
w konkursie LUMEN 2019, która odbyła 
się 19 listopada 2019 r. w Warszawie. 
Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących 
otrzymała statuetkę w kategorii 
„Współpraca”. Film można zobaczyć 
tutaj.  

 

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://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/346
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/346
https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/343
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/351
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/411
https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/385
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/399
https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/407
https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/389
https://www.cebc.pl/
https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/402
https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/414
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/397
https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=yqmP5vAnQQ8&feature=emb_logo
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
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KOLEJNE NUMERY NEWSLETTERA 

 
Następny numer Newslettera Sieci zostanie przesłany w czerwcu 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. 

 
 

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

