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Nazwa studiów PSYCHOONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ 
Typ studiów Doskonalące, niestacjonarne 
Opłata za studia (całość) 5400 zł 
Określenie obszaru kształce-
nia/obszarów kształcenia, do  które-
go przyporządkowane są studia po-
dyplomowe 

obszar nauk medycznych, nauk  o zdrowiu oraz nauk  
o kulturze fizycznej 
 

Język Studia prowadzone w języku polskim 
Imię i nazwisko kierownika studiów 
podyplomowych  

dr hab. n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała 

Informacje o studiach 1. Dane teleadresowe jednostki (adres, telefon, fax): 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20 
Tel. 12 433 27 66, 12 433 27 67 
Fax. 12 429 22 13 
e-mail: studia@mckp.uj.edu.pl 

2. Dni i godziny otwarcia sekretariatu: 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 

3. Materiały dostępne w sekretariacie:  
materiały informacyjne o studiach podyplomno-
wych 

4. Dokumenty wymagane od kandydata na studia 
podyplomowe:  

a) poświadczona przez pracownika MCKP UJ kopia 
dyplomu ukończenia studiów wyższych co naj-
mniej pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich, a w przypadku lekarzy dyplomu 
ukończenia studiów na kierunku lekarskim lub le-
karsko-dentystycznym, 

b) wypełniony kwestionariusz osobowy, według 
określonego wzoru,  

c) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,  
a w przypadku studiów podyplomowych, na które 
rekrutacja prowadzona jest w systemie Elektro-
nicznej Rejestracji Kandydatów – wydruk podania 



ERK,  
d) poświadczona przez pracownika jednostki kopia 

dowodu osobistego lub innego dokumentu po-
twierdzającego tożsamość kandydata na studia,  

e) jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm 
(zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wy-
dawaniu dowodów osobistych),  

5. Dokumenty można składać osobiście w sekretaria-
cie MCKP UJ lub przesłać pocztą.  
W przypadku wysyłania dokumentów pocztą  
konieczne jest przesłanie kopii: dokumentu  
tożsamości oraz dyplomu ukończenia studiów 
wyższych poświadczonych notarialnie za zgodność  
z oryginałem.  

6. Terminy zajęć: 
Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w formie 
dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji  
w wymiarze określonym w planie studiów. 
Praktyki kliniczne realizowane są w ciągu tygodnia 
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 
14.00) w wymiarze 41 godzin dydaktycznych.  
Szczegółowy harmonogram zajęć oraz wszelkie in-
formacje dotyczące studiów będą zamieszczane 
na stronie internetowej MCKP UJ. 

Ogólne cele kształcenia  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słu-
chaczowi specjalistycznej  teoretycznej i praktycznej 
wiedzy z  zakresu onkologii oraz psychologii niezbęd-
nej w pracy psychoonkologa. 
Studia mają charakter doskonalący - umożliwiają do-
skonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, 
przygotowanie do pracy w zespołach opieki paliatyw-
nej i hospicyjnej, a także po spełnieniu warunków 
określonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonko-
logiczne ubieganie się o przyznanie certyfikatu psy-
choonkologa.  
Wykłady prezentują szeroki zakres wiedzy obejmujący 
tematykę m. in.: biopsychospołecznych aspektów 
choroby onkologicznej dla osób w wieku rozwojowym 
i dorosłych, zagadnień diagnostyczno-erapeutycznych 
w procesie leczenia onkologicznego, metod diagnozy  
i interwencji oraz terapii psychoonkologicznej (m. in. 
Racjonalnej Terapii Zachowań), a także zagadnienia 
związane z leczeniem bólu, opieką paliatywną oraz 
pomocą chorym w okresie terminalnym. 
Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycz-
nych umiejętności przede wszystkim w zakresie dia-
gnozy psychoonkologicznej (rozumienia procesu ad-



aptacji pacjenta i jego rodziny do leczenia,  opisu 
trudności w radzeniu sobie ze stresem, analizie zaso-
bów wspierających w procesie leczenia) oraz plano-
wania i wdrożenia działań interwencyjnych.  
Warsztaty superwizyjne prowadzone przez certyfiko-
wanych psychoonkologów,  umożliwią rozwijanie 
umiejętności budowania terapeutycznego kontaktu  
z pacjentem i jego rodziną.  
W trakcie praktyk słuchacz w warunkach klinicznych, 
pod nadzorem certyfikowanego psychoonkologa, 
osobiście podejmuje kontakt z osobą chorą onkolo-
gicznie i/lub członkiem jej rodziny, będzie ćwiczyć 
zawodowe umiejętności  diagnostyczno-interwen-
cyjne. 

Związek efektów kształcenia z misją 
i strategią uczelni 

Program kształcenia na studiach podyplomowych jest 
zgodny z misją i strategią naukowo-poznawczą jak  
i praktyczną w zakresie nauk medycznych, nauk  
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Różnice w stosunku do innych stu-
diów podyplomowych o podobnie 
zdefiniowanych celach i efektach 
kształcenia prowadzonych na uczel-
ni 

Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują 
profesjonalne przeszkolenie słuchaczy w zakresie psy-
choonkologii.  
Wykładowcami są specjaliści, praktycy o dużym do-
świadczeniu z zakresu onkologii, psychoonkologii, 
psychologii klinicznej, psychiatrii oraz specjaliści z in-
nych dyscyplin naukowych. 
Innowacyjność i unikalny charakter studiów  związane 
są z  komplementarnym realizowaniem programu 
kształcenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego 
w  warunkach klinicznych w czasie praktyk. 
Studia realizowane są przy współpracy Stowarzyszenia 
Wspierania Onkologii Unicorn. 
Studia realizowane są pod  patronatem Polskiego  
Towarzystwa Psychoonkologicznego. 

Wymagania wstępne  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być: 
a) lekarze, 
b) osoby posiadające wyższe wykształcenie me-

dyczne, co najmniej pierwszego stopnia w za-
kresie m. in.: zdrowia publicznego, pielęgniar-
stwa i położnictwa, ratownictwa medycznego, 
dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji i inne, 

c) osoby posiadające wyższe wykształcenie 
psychologiczne (jednolite studia magisterskie), 

d) osoby zainteresowane tematyką studiów, po-
siadające wyższe wykształcenie, co najmniej 
pierwszego stopnia w zakresie m. in.: pedago-
giki, socjologii, pracy socjalnej, teologii, które 
zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa 



Psychoonkologicznego mogą ubiegać się o cer-
tyfikat psychoonkologa. 

Zasady rekrutacji Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
Po rekrutacji zakończonej wynikiem pozytywnym, 
warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest: 
1. Zawarcie umowy o warunkach odpłatności za stu-
dia podyplomowe. 
2. Wniesienie opłaty za I semestr studiów.  

Limit przyjęć (od … do) Min. 30 osób  
Max. 60 osób 

Liczba punktów ECTS konieczna do 
uzyskania kwalifikacji 

35 

Liczba semestrów 2 
Opis zakładanych efektów kształce-
nia dla studiów podyplomowych 
 
 
 
 
 

Wg wzoru w zał. nr 8. 

Plan studiów  Wg wzoru w zał. nr 9. 
Wykaz modułów kształcenia z ich przyporządkowa-
niem do poszczególnych semestrów, przypisanymi do 
modułów punktami ECTS, liczbą godzin kontaktowych 
(w przypadku modułów, których realizacja wymaga 
bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i 
słuchaczy), zaznaczeniem modułów obowiązkowych 
oraz podlegających wyborowi przez słuchacza, okre-
śleniem rodzaju oceny podsumowującej w module 
kształcenia.  

Sylabusy poszczególnych modułów 
kształcenia składające się na pro-
gram studiów podyplomowych 
uwzględniające metody weryfikacji 
efektów kształcenia osiąganych 
przez słuchaczy  

Wg wzoru w zał. nr 10. 

Wymogi związane z ukończeniem 
studiów (praca końcowa/egzamin 
końcowy/inne) 

W trakcie trwania studiów słuchacz zobowiązany jest: 
1. Uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów/ 

modułów. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest 
uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewi-
dzianych w programie studiów. 
Zaliczenie można uzyskać w przypadku nie-
obecności na jednej sesji w trakcie trwania 
studiów.  
Warunkowo w przypadku większej liczby nie-
obecności słuchacz może uzyskać zgodę na za-



liczenie po udokumentowaniu przyczyny nie-
obecności i uzyskaniu indywidualnej zgody  
na zaliczenie oraz spełnieniu warunków okre-
ślonych przez kierownika studiów podyplo-
mowych.  

2. Uzyskać pozytywny wynik z zaliczenia warszta-
tów superwizyjnych. Słuchacze będą oceniani 
na podstawie uczestnictwa i aktywności na za-
jęciach. Zaliczenie ma formę arkusza obserwa-
cji i jest na "zaliczenie" lub "brak zaliczenia". 
Pozytywne zaliczenie zajęć warsztatowych wa-
runkuje dopuszczenie słuchacza do egzaminu 
końcowego. 

3. Uzyskać zaliczenie z praktyk klinicznych.  
Zaliczenie praktyk klinicznych ma formę "zali-
czenia" lub "brak zaliczenia" i odnotowane jest 
na karcie praktyk słuchacza na podstawie ak-
tywności oraz uzyskanych umiejętności. Obec-
ność  na zajęciach jest obowiązkowa. 

4. Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końco-
wego, obejmującego zakres materiału prezen-
towanego podczas trwania studiów.  
Egzamin końcowy ma formę testu jednokrot-
nego wyboru i składa się ze 100 pytań. Za każ-
de pytanie słuchacz może uzyskać jeden punkt. 
Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego 
jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 
60% poprawnych odpowiedzi z każdego modu-
łu. 
Termin egzaminu określa harmonogram stu-
diów.  
Z ważnych przyczyn słuchacz może uzyskać 
zgodę na przystąpienie do egzaminu w dodat-
kowym terminie, pod warunkiem udokumen-
towania przyczyny nieobecności oraz uzyska-
niu indywidualnej zgody kierownika studiów 
podyplomowych. 

5. Warunkiem ukończenia studiów podyplomo-
wych jest spełnienie wszystkich wymogów 
określonych programem studiów. 

6. Zaliczenie wszystkich przedmiotów/modułów 
oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego 
uprawniają do otrzymania świadectwa ukoń-
czenia studiów podyplomowych. 

7. Ocena końcowa z całego toku studiów (ocena 
na świadectwie ukończenia studiów podyplo-
mowych Psychoonkologia w praktyce klinicznej 



wystawiane jest na  podstawie liczby punktów 
uzyskanych z egzaminu końcowego. 

8. Ocena końcowa z całego toku studiów wysta-
wiana jest według następującej skali: 
93 - 100    bdb (5.0) 
85 - 92      db plus (4.5) 
77 - 84      db (4.0) 
69 - 76      dst plus (3.5) 
60 - 68      dst (3.0) 
  0 –59      ndst (2.0) 

Inne dokumenty Stała dbałość o wysoki poziom studiów podyplomo-
wych zagwarantowana jest poprzez: 
1. Współdziałanie przy opracowaniu programu 

kształcenia oraz planu studiów, a także szczegóło-
wego harmonogramu zajęć dydaktycznych. 

2. Zatwierdzenie programu studiów podyplomowych 
oraz  coroczne zatwierdzanie i monitorowanie 
harmonogramu studiów przez Radę MCKP UJ oraz 
Radę WL UJ CM. 

3. Nadzór nad jakością kształcenia sprawowany przez 
Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia w Me-
dycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. 

4. Zapewnienie obsady kadrowej do prowadzenia 
zajęć dydaktycznych  posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe. 

5. Zapewnienie infrastruktury dydaktycznej (sale dy-
daktyczne wraz z wyposażeniem) niezbędnej  
do prawidłowej realizacji planu studiów. 

6. Prowadzenia działań promocyjnych i informacyj-
nych  mających na celu pozyskanie słuchaczy  
na studia. 

7. Przestrzegania praw słuchacza przewidzianych  
w Regulaminie Studiów Podyplomowych obowią-
zującym w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

8. Opracowanie Wewnętrznego Regulaminu Studiów 
Podyplomowych. 

9. Badania ankietowe w ramach Uczelnianego Sys-
temu Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK) UJ 
przeprowadzane w celu zweryfikowania stanowi-
ska słuchaczy i ich opinii na temat studiów (wa-
runki lokalowe, kadra dydaktyczna, ogólna opinia 
na temat studiów i programu nauczania, przydat-
ność studiów w pracy zawodowej.  

10. Bieżące informowanie słuchaczy o harmono-
gramach studiów, terminach poszczególnych zjaz-
dów. 

11. Szybkie reagowanie na sugestie i problemy 



zgłaszane przez słuchaczy – stały kontakt ze słu-
chaczami drogą mailową, telefoniczną i pocztową. 

12. Zapewnienia możliwości korzystania ze zbio-
rów bibliotecznych, na zasadach ustalonych w UJ 
CM. 

13. Ocenę efektów kształcenia słuchaczy poprzez 
przeprowadzanie  egzaminu końcowego. 

 
Przewodnicząca Zespołu Doskonalenia Jakości 
Kształcenia w Medycznym Centrum Kształcenia 
Podyplomowego UJ: 

dr hab. Agnieszka Pac 
e-mail. agnieszka.pac@uj.edu.pl 
tel. 12 422-3182 w.22 

Kierownik  studiów 
dr hab. n. hum. Barbara Bętkowska-Korpała 
tel. 12 424 87 09,  
e-mail: barbara.betkowska-korpala@uj.edu.pl 

 
 
 
 
 
 
dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała  
Kierownik  
studiów podyplomowych 
Psychoonkologia w praktyce klinicznej 

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki  
Dziekan  
Wydziału Lekarskiego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Colle-
gium Medicum 

dr hab. med. Barbara Gryglewska  
Dyrektor  
Medycznego Centrum Kształcenia 
Podyplomowego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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