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Newsletter nr 3/2022                                                                                                 Data: 21.12.2022 

 
 

RELACJA ZE SPOTKANIA 27 WRZEŚNIA 2022 R. 

 
W dniu 27 września br. odbyło się spotkanie Uniwersyteckiej 
Sieci Szpitali Szkolących w Centrum Innowacyjnej Edukacji 
Medycznej (CIEM) w Krakowie – Prokocimiu. Zapraszamy do 
zapoznania się z relacją z tego wydarzenia na stronie 
internetowej, gdzie znajdują się zdjęcia, przedstawione 
prezentacje oraz krótkie streszczenie poruszanych tematów.  
LINK 
 
 

NOWE STUDA PODYPLOMOWE - MBA W OCHRONIE ZDROWIA 

 
W UJ CM ruszają studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia skierowane głównie do osób 
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla w sektorze zdrowotnym. 
Celem programu jest przygotowanie absolwentów do efektywnego zarządzania placówkami 
sektora ochrony zdrowia w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu wewnętrznym i systemowym. 
 
Rekrutacja na studia potrwa do 9 stycznia 2023 r., planowany termin rozpoczęcia zajęć  
to 18 lutego 2023 r. 
 
Więcej o MBA w ochronie zdrowia na stronie Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM. 
 
 
 

 

https://dk.cm.uj.edu.pl/aktualnosci/5-lat-dzialalnosci-uniwersyteckiej-sieci-szpitali-szkolacych/
https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/studiairekrutacja/programy/studiapodyplomowewizp/mba/
https://dk.cm.uj.edu.pl/siec/
https://dk.cm.uj.edu.pl/aktualnosci/5-lat-dzialalnosci-uniwersyteckiej-sieci-szpitali-szkolacych/
https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/studiairekrutacja/programy/studiapodyplomowewizp/mba/
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PROJEKT POKOLEnia 

 

 Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum  

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, serdecznie zaprasza do udziału  

w kursach organizowanych w miejscu Państwa 

pracy. Szkolenia będą realizowane w Mobilnej 

Jednostce Szkoleniowej (rozkładana naczepa 

ciągnika siodłowego), którą możemy dojechać do Państwa miejscowości.  

           

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. 
 

 Warunek uczestnictwa – posiadanie prawa wykonywania 
zawodu lekarza.  

 

 Kursy są bezpłatne – koszt w całości finansowany jest  
z funduszy Unii Europejskiej. 

 

W przypadku zainteresowania ofertą naszych kursów prosimy o kontakt w celu dostosowania 

programu szkolenia do Państwa potrzeb. Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu 

https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl. W zakładce „Szkolenia” znajdą Państwo szczegółowy opis części 

składowych szkoleń. 

 

Kontakt z Biurem Projektu - mail: pokolenia@cm-uj.krakow.pl, tel. 12 34 76 903 lub 12 34 76 911 

 

https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl/
https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl/
mailto:pokolenia@cm-uj.krakow.pl
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STUDIA  PODYPLOMOWE MCKP UJ CM 

 
Przypominamy, że pracownicy podmiotów leczniczych należących do Sieci mogą skorzystać  
z 10% obniżenia opłaty za studia podyplomowe organizowane przez Medyczne Centrum 
Kształcenia Podyplomowego CM. 
 
W roku akademickim 2022/2023 oferta MCKP CM dotyczyła 16 kierunków studiów 
podyplomowych: 
 

1. Antropologia sądowa w praktyce   

2. Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship  

3. Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie  

4. Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych  

5. Geriatria i opieka długoterminowa  

6. Koloproktologia praktyczna  

7. Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej  

8. Medycyna bólu  

9. Medycyna ekstremalna i medycyna podróży  

10. Medycyna Górska  

11. Neurologopedia z elementami audiofonologii – NOWOŚĆ 

12. Podstawy psychoterapii  

13. Psychogeriatria z elementami neuropsychologii  

14. Psychoonkologia w praktyce klinicznej  

15. Szczegółowe zagadnienia psychoterapii  

16. 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.  
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/antropologia-sadowa-w-praktyce/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/antybiotyki-i-zarzadzanie-lekiem-przeciwdrobnoustrojowym-antibiotic-stewardership/
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-bolu/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/medycyna-ekstremalna/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/medycyna-gorska/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/neurologopedia-z-elementami-audiofonologii/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/podstawy-psychoterapii/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/psychogeriatria/
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/
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ZNIŻKA NA DOKTORATY EKSTERNISTYCZNE 

 
Przypominamy, że pracownicy podmiotów leczniczych należących do 
Sieci mogą skorzystać ze zniżki do 50% na przeprowadzenie 
doktoratu w trybie eksternistycznym w Wydziale Lekarskim UJ CM.  
Więcej informacji można uzyskać u Pani mgr Agaty Talagi tel: 12 619 
97 41, e-mail: agata.talaga@uj.edu.pl 
 

KURSY DLA LEKARZY 

 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum 
zachęca do zapoznania się z ofertą kursów dla lekarzy w 2023 r.  
Link do wykazu kursów.   
 

KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum 
zachęca do zapoznania się z ofertą kursów dla pielęgniarek i położnych 
w 2023 r. Link do wykazu kursów.   
 

KURSY DLA FIZJOTERAPEUTÓW 

 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum 
zachęca do zapoznania się z ofertą kursów dla fizjoterapeutów. Link 
do wykazu kursów.   
 

KURSY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 

 
 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum 
zachęca do zapoznania się z ofertą kursów dla ratowników 
medycznych w 2023 r. Link do wykazu kursów.   
 
 

SZKOLENIA INTERDYSCYPLINARNEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO CM 

 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń Interdyscyplinarnego 
Ośrodka Szkoleniowego CM.  Link do wykazu szkoleń.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:agata.talaga@uj.edu.pl
https://www.mckp.uj.edu.pl/kursy-dla-lekarzy-rok-2023/
https://www.mckp.uj.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/pielegniarki-i-polozne/
https://www.mckp.uj.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/fizjoterapeuci/
https://www.mckp.uj.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/fizjoterapeuci/
https://www.mckp.uj.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/ratownicy-medyczni/
https://www.mckp.uj.edu.pl/szkolenia-realizowane-przez-interdyscyplinarny-osrodek-szkoleniowy-cm/
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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. 
 

WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZY DZIAŁ KLINICZNY 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 

 

 

https://dk.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2022/12/Merry-Christmas.pps
mailto:marek.bauer@uj.edu.pl
https://sdka.cm.uj.edu.pl/pl/ofertypracy/
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
mailto:dk@cm-uj.krakow.pl

