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STUDIA PODYPLOMOWE
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM wraz z Wydziałem Lekarskim UJCM zaprasza do
skorzystania w roku akademickim 2021/2022 z atrakcyjnej oferty edukacyjnej dotyczącej studiów
podyplomowych.
Rozpoczęto rekrutację na 16 kierunkach studiów podyplomowych. Serdecznie zachęcamy do
zapoznania się z naszą ofertą i do udziału w rekrutacji!
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Antropologia sądowa w praktyce
Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship
Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie
Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej
Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży
Medycyna Górska
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Psychogeriatria z elementami neuropsychologii
Psychoonkologia w praktyce klinicznej
Szczegółowe zagadnienia psychoterapii
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. 12 341 19 04; 12 341 19 07.
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PROJEKT POKOLEnia
Uniwersytet
Jagielloński-Collegium
Medicum
zaprasza do skorzystania z oferty darmowych
szkoleń podyplomowych dla lekarzy w Państwa
Jednostce w ramach projektu pt. „Podnoszenie
Kompetencji
Lekarskich
(POKOLEnia)
–
interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad
pacjentem
geriatrycznym
z
problemami
psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece
okołozabiegowej” nr POWR.05.04.00-00-0147/18.
Uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje 16
punktów edukacyjnych.
W związku z trwającym stanem epidemii, aby zachować warunki bezpieczeństwa, postanowiliśmy
zmienić formułę szkoleń na online w module psychiatrycznym oraz hybrydową w modułach
reumatologicznym i chirurgicznym.
Wszystkie zajęcia niewymagające doskonalenia zdolności manualnych, takie jak seminaria lub
warsztaty z komunikacji interpersonalnej będą prowadzone w formie online. Zajęcia praktyczne
w module reumatologicznym oraz chirurgicznym będą prowadzone w reżimie sanitarnym przez
zaszczepioną przeciw Sars-CoV 2 kadrę dydaktyczną.
We wrześniu planowane są pierwsze szkolenia wyjazdowe w Mobilnej Jednostce Szkoleniowej
z zakresu chirurgii, natomiast w listopadzie w module reumatologicznym. W międzyczasie
będziemy prowadzić również szkolenia w Krakowie.
Na prośbę uczestników projektu istnieje możliwość realizacji kursów zarówno w dni powszednie jak
i w weekendy lub w sposób mieszany. Szkolenia mogą również być rozdzielone na okres 3 dni. W celu
indywidualnego umówienia terminu szkoleń dla Państwa Jednostki prosimy o kontakt
z Biurem Projektu pokolenia@cm-uj.krakow.pl lub telefonicznie 12 347 69 03.
Mogą również Państwo wskazać najbardziej interesujące tematy w danym module dzięki czemu tak
dopasowane szkolenia będą odpowiadać realnym problemom epidemiologiczno-demograficznym
w Państwa regionie.
Zapraszamy do zapoznania się z tematyką kursów pod adresem https://pokolenia.cmuj.krakow.pl/szkolenia/szczegolowy-opis-tematow-kursow/
Zapisy na szkolenia odbywają się w formie elektronicznej pod adresem https://pokolenia.cmuj.krakow.pl/szkolenia/rejestracja-i-logowanie/
INFORMACJA O REALIZACJI PRAKTYK WAKACYJNYCH NA KIERUNKU LEKARSKIM
Zaliczenie praktyk wakacyjnych przez studentów kierunku lekarskiego może nastąpić na podstawie:
 Wolontariatu na oddziale COVID – w pełnym wymiarze godzin
 Wolontariatu na oddziale zgodnym z programem praktyk – w pełnym wymiarze godzin
 Wolontariatu na innym oddziale – w połowie wymiaru godzin
 Wolontariatu w punktach szczepień – w połowie wymiaru godzin.
Link do komunikatu.
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KURSY DLA LEKARZY
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum zachęca do zapoznania się
z ofertą kursów dla lekarzy w 2021 r. Link do wykazu kursów.
LOGO UNIWERSYTECKIEJ SIECI SZPITALI SZKOLĄCYCH
Zachęcamy do wykorzystywania opracowanego
przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
logo Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących wraz
z księgą znaku. Pliki graficzne można pobrać tutaj.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
Zachęcamy pracowników jednostek zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących
do udziału w wydarzeniach współorganizowanych w najbliższym czasie przez Uniwersytet
Jagielloński-Collegium Medicum.
o

20. Międzynarodowy Zjazd Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 2931.08.2021

o

XIV Krakowskie Dni Dializoterapii im. prof. Olgierda Smoleńskiego - 02-03.09.2021

o

VI Polski Kongres Genetyki - 18-21.10.2021

o

WEBINARIUM: Zdrowie publiczne w perspektywie ewolucyjnej - 19.10.2021
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.
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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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