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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.  
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego rekrutacja na studia odbywa się 
wyłącznie elektronicznie przez Internet. Obecnie rekrutujemy na następujące kierunki 
studiów: 

 
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.  

 
 

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.  
 

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/cm/uploads/2020/03/LOGO-USSS.zip
https://dk.cm.uj.edu.pl/siec/
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KORONAWIRUS 

 
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej, na której znajdują się publikacje  
i rekomendacje dotyczące postępowania w trakcie stanu epidemicznego zebrane przez 
pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum (STRONA). 

 

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. 

 

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. 
 
 
 

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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