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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100 Rektora UJ z 2 października 2017 r. 

 

Program kształcenia na studiach podyplomowych 
BADANIA KLINICZNE – METODOLOGIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

Wydział Wydział Lekarski  
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Jednostka prowadząca studia pody-
plomowe  

Wydział Lekarski  
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Nazwa studiów BADANIA KLINICZNE – METODOLOGIA, ORGANIZACJA I 

ZARZĄDZANIE 

Klasyfikacja ISCED 0912 

Poziom PRK poziom 7 PRK   
Rada Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego 
UJ aktualnie nie planuje włączenia kwalifikacji do Zinte-
growanego Systemu Kwalifikacji. 

Opłata za studia (całość) 6500 zł 

Język Studia prowadzone w języku polskim 

Imię i nazwisko kierownika studiów 
podyplomowych  

prof. dr hab. n med. Danuta Czarnecka 

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 
e-mail: studia@mckp.uj.edu.pl 

2. Dni i godziny otwarcia sekretariatu: 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00 

3. Materiały dostępne w sekretariacie: 
materiały informacyjne o studiach podyplomowych 

4. Dokumenty wymagane od kandydata na studia pody-
plomowe:  

a) poświadczona przez pracownika uczelni kopia dyplomu 
ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego 
stopnia, 

b) kwestionariusz osobowy, według wzoru określonego w 
załączniku do zarządzenia, lub podanie ERK – w przy-
padku studiów podyplomowych, na które rekrutacja 
prowadzona jest w systemie Elektronicznej Rejestracji 
Kandydatów.  

5. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie 
MCKP UJ lub przesłać pocztą.  
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W przypadku wysyłania dokumentów pocztą  
konieczne jest przesłanie kopii dyplomu ukończenia 
studiów wyższych poświadczonych notarialnie za zgod-
ność z oryginałem.  

6. Terminy zajęć: 

Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych (so-
botnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym  
w planie studiów. 
Szczegółowy harmonogram zajęć oraz wszelkie infor-
macje dotyczące studiów będą zamieszczane na stro-
nie internetowej MCKP UJ. 

Ogólne cele kształcenia  Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zapo-
znanie słuchacza z zagadnieniami z zakresu badań klinicz-
nych prowadzonych w Polsce i na świecie. W trakcie stu-
diów przedstawione zostaną krajowe i międzynarodowe 
regulacje prawne dotyczące inicjowania i prowadzenia 
projektów o charakterze badań klinicznych. W ramach 
wiedzy teoretycznej przekazane zostaną między innymi  
podstawowe zagadnienia z zakresu historii medycyny, ba-
dań naukowych i badań klinicznych, powodów, dla których 
badania kliniczne prowadzi się jako procesy kontrolowane  
i nadzorowane. Omówione zostaną najważniejsze akty 
prawne, wytyczne krajowe i międzynarodowe  w zakresie 
prowadzenia, zarządzania oraz nadzorowania badaniami 
klinicznymi, jak również zostaną wskazane możliwe per-
spektywy rozwoju branży farmaceutycznej. Słuchacz pozna 
globalne rynki rozwoju badań klinicznych, korzyści z ich 
prowadzenia, a także bariery administracyjne, prawne  
i finansowe rozwoju branży. Absolwent studiów podyplo-
mowych będzie posiadał wiedzę z zakresu organizacji  
i zarządzania badaniami klinicznymi, celu rejestracji i uzy-
skiwania zgody odnośnych władz oraz Komisji Bioetycznych 
na ich prowadzenie. Będzie znał terminologię związaną  
z branżą badań klinicznych oraz procesy i mechanizmy 
kształtujące powstawanie transparentnych procedur ad-
ministracyjnych, jak również  Standardowych Procedur 
Postępowania (SOP). Absolwent będzie umiał biegle poru-
szać się w obszarze zagadnień dotyczących szeroko rozu-
mianej branży farmaceutycznej i rynku krajowego oraz 
międzynarodowego oraz firm prowadzących badania kli-
niczne na zlecenie, będzie umiał zaplanować i zorganizo-
wać proces związany z prowadzeniem badań klinicznych 
pod kątem formalno-prawnym z ujęciem przepisów praw-
nych w tym zakresie. 

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

Wyjątkowy charakter studiów związany jest z ich praktycz-
nym wymiarem. Są to pierwsze z tego zakresu tematycz-
nego i rodzaju przekazywanego materiału studia podyplo-
mowe w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medi-
cum. Studia mają charakter interdyscyplinarny, prowadzo-
ne są przez  praktyków o dużym doświadczeniu z zakresu 
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realizacji i nadzorowania badań klinicznych. 
Studia realizowane są pod patronatem Stowarzyszenia na 
Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. 

Wymagania wstępne  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być: 
a) lekarze,  
b) osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierw-

szego stopnia zainteresowane tematyką studiów. 

Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń,  
z zastrzeżeniem postanowień pkt 2. 

2. Preferencyjne zasady rekrutacji, polegające na przyję-
ciu poza kolejnością zgłoszeń nie więcej niż 3 osób, 
przewidziane zostały dla osób zgłoszonych przez szpi-
tale uczestniczące w porozumieniu z dnia 20 czerwca 
2017 roku w sprawie podjęcia współpracy w zakresie 
utworzenia „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”.  
Po rekrutacji zakończonej wynikiem pozytywnym, wa-
runkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest: 

a) uzyskania pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia, 
b) zawarcia z Uniwersytetem Jagiellońskim  Umowy  

o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, 
c) wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów. 

 Limit przyjęć (od … do) Min. 40 osób  
Max. 90 osób 

Liczba punktów ECTS konieczna do 
uzyskania kwalifikacji 

34 

Liczba semestrów 2 

Opis zakładanych efektów kształce-
nia dla studiów podyplomowych 
 
 
 
 

Wg wzoru w zał. nr 2. 

Plan studiów  Wg wzoru w zał. nr 3. 
Wykaz modułów kształcenia z ich przyporządkowaniem do 
poszczególnych semestrów, przypisanymi do modułów 
punktami ECTS, liczbą godzin kontaktowych (w przypadku 
modułów, których realizacja wymaga bezpośredniego kon-
taktu nauczycieli akademickich i słuchaczy), zaznaczeniem 
modułów obowiązkowych oraz podlegających wyborowi 
przez słuchacza.  

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

Wg wzoru w zał. nr 4. 

Wymogi związane z ukończeniem W trakcie studiów słuchacz zobowiązany jest:  
1. Uzyskać zaliczenie ze wszystkich modułów objętych 
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studiów (praca końcowa/egzamin 
końcowy/inne) 

programem studiów. Zaliczenie wszystkich modułów 
warunkuje przystąpienie słuchacza do egzaminu koń-
cowego (szczegółowe warunki zaliczenia poszczegól-
nych modułów kształcenia zostały określone w sylabu-
sach) 

2. Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego, 
obejmującego zakres materiału prezentowanego pod-
czas trwania studiów.  
Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzy-
skanie wyniku na poziomie co najmniej 60% popraw-
nych odpowiedzi z każdego modułu.  

3. Termin egzaminu określa harmonogram studiów.  
4. Zaliczenie wszystkich modułów, oraz pozytywny wynik 

z egzaminu końcowego uprawniają do otrzymania 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

5. Ocena końcowa z całego toku studiów (ocena na świa-
dectwie ukończenia studiów podyplomowych) wysta-
wiana jest na  podstawie liczby punktów uzyskanych z 
egzaminu końcowego według następującej skali: 

102 - 110  bardzo dobry (5.0) 
93 -  101  dobry plus (4.5) 
84 -  92  dobry (4.0) 
75 -  83  dostateczny plus (3.5) 
66 -  74  dostateczny (3.0) 
  0 – 65  niedostateczny (2.0) 

    
 
 
 

prof. dr hab. n. med.  Danuta Czarnecka 
 
 
 
Kierownik  
studiów podyplomowych 
Badania kliniczne -metodologia organi-
zacja i zarządzanie 

prof. dr hab. med. Maciej Małecki  
 
 
 
Dziekan  
Wydziału Lekarskiego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego  
- Collegium Medicum 

dr hab. med. Barbara Gryglewska, prof. nadzw.  
 
 
 
Dyrektor  
Medycznego Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 


