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OBLICZA KARIERY
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 30 maja do
4 czerwca 2022 r. Uniwersytet Jagielloński - Collegium
Medicum organizuje Oblicza Kariery - projekt mający na
celu przybliżenie studentom sylwetek ich przyszłych
pracodawców. Istnieje możliwość zamieszczenia na
stronie
internetowej
wydarzenia
materiałów
promocyjnych
(prezentacji,
ulotek,
plakatów)
podmiotów zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali
Szkolących, oferujących praktyki oraz zatrudnienie.
W przypadku zainteresowania inicjatywą prosimy o kontakt na e-mail: dk@cm-uj.krakow.pl do
22 kwietnia br. Link do strony wydarzenia.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Społeczność Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęła szereg inicjatyw, które mają na celu okazanie
solidarności z narodem ukraińskim oraz niesienie pomocy. Klikając poniższy link można się z nimi
zapoznać. Zachęcamy do przyłączania się do poszczególnych akcji. LINK
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PROJEKT POKOLEnia
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
serdecznie zaprasza do udziału w kursach
organizowanych w ramach projektu: „Podnoszenie
Kompetencji
Lekarskich
(POKOLEnia)
interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad
pacjentem
geriatrycznym
z
problemami
psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece
okołozabiegowej",
współfinansowanego
z
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Hybrydowe szkolenia pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej Collegium Medicum,
doświadczonych lekarzy oraz psychologów to doskonała okazja nabycia cennej wiedzy, dodatkowych
umiejętności medycznych oraz kompetencji społecznych. Szkolenia bazują na Evidence Based
Medicine i dotyczą takich sfer wiedzy medycznej jak: choroby układu kostno-stawowo-mięśniowego
oraz umiejętności chirurgiczne w postępowaniu z pacjentami w wieku podeszłym.
Szkolenia są skierowane do lekarzy wszystkich specjalności - a także lekarzy rezydentów oraz lekarzy
wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej.
Na szkolenia chirurgiczne składają się m.in. takie dziedziny jak laparoskopia, USG, endoskopia, stany
nagłe.
Na szkolenia reumatologiczne składają się takie dziedziny jak badanie narządów ruchu, USG stawów,
wstrzyknięcia dostawowe.
Kursy dają możliwość zdobycia aż 16 punktów edukacyjnych.
Zapraszamy do udziału w stacjonarnym kursie chirurgicznym w Krakowie w dniach 22-24.04.2022.
Dodatkowo niedługo ruszamy z edycją szkoleń wyjazdowych z dziedziny reumatologii i chirurgii.
Szkolenia będą realizowane w Mobilnej Jednostce Szkoleniowej (rozkładana naczepa ciągnika
siodłowego). Jeśli Państwo są zainteresowani ofertą naszych kursów w Państwa miejscowości
prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu i szczegółów szkolenia.
Rejestracja online na stronie internetowej projektu.
Warunek uczestnictwa – posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.
Kursy są bezpłatne – koszt w całości finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej.
Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl lub kontaktu
z Biurem Projektu - mail: pokolenia@cm-uj.krakow.pl , tel. 12 34 76 903 lub 12 34 76 911
KURSY DLA LEKARZY
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum zachęca do zapoznania się
z ofertą kursów dla lekarzy w 2022 r. Link do wykazu kursów.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
Zachęcamy pracowników jednostek zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących do
udziału w wydarzeniach współorganizowanych w najbliższym czasie przez Uniwersytet JagiellońskiCollegium Medicum.
o 2. Konferencja "Choroby jelita grubego" - 21-22.04.2022
o Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Forum Intensywnej Terapii" - 22-23.04.2022
o Konferencja "Endoskopia dla lekarza rodzinnego" – 23.04.2022
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.
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

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

3|Strona

