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

 
Program kształcenia na studiach podyplomowych 

KOLOPROKTOLOGIA PRAKTYCZNA 
 

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 KOLOPROKTOLOGIA PRAKTYCZNA 

Klasyfikacja ISCED 0912 

Poziom PRK poziom 7 PRK   
Rada Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomo-
wego UJ aktualnie nie planuje włączenia kwalifikacji 
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Opłata za studia (całość) 8000,00 zł 

Język Studia prowadzone w języku polskim 

Imię i nazwisko kierownika studiów 
podyplomowych  

dr n. med. Andrzej Gryglewski 

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: studiamckp@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. 

4. Dokumenty wymagane od kandydata na studia po-
dyplomowe:  
a) poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię  

dyplomu ukończenia studiów na kierunku le-
karskim, 

b) kwestionariusz osobowy, według wzoru okre-
ślonego w załączniku do zarządzenia Rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie doku-
mentacji przebiegu studiów podyplomowych 
prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim 
lub podanie ERK - w przypadku studiów pody-
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plomowych, na które rekrutacja prowadzona 
jest w systemie Elektronicznej Rejestracji Kan-
dydatów. 

5. Dokumenty można składać osobiście w sekretaria-
cie MCKP UJ lub przesłać pocztą.  
W przypadku wysyłania dokumentów pocztą ko-
nieczne jest przesłanie kopii dyplomu ukończenia 
studiów wyższych poświadczonych notarialnie za 
zgodność oryginałem.  

6. Terminy zajęć: 
Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych 

(sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym 

w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmono-

gram zajęć oraz wszelkie informacje dotyczące stu-

diów będą zamieszczane na stronie internetowej 

MCKP UJ. UWAGA: Nie dopuszcza się uczestnictwa w 

warsztatach chirurgicznych w innym terminie niż 

wskazany w harmonogramie zajęć, ani zaliczenia ich 

w innej formie. 

Ogólne cele kształcenia  Studia mają na celu ukierunkowanie lekarzy do samo-
dzielnej pracy w zakresie koloproktologii. Kształcą 
umiejętności w zakresie całościowego rozwiązywania 
problemów koloproktologicznych poczynając od prze-
prowadzenia postępowania diagnostycznego poprzez 
odpowiednie leczenie zachowawcze i zabiegowe do 
adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych 
wyleczonych lub do rozpoznania i leczenia możliwych 
powikłań. 
Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu 
m.in.: 
— koloproktologii praktycznej zgodnie z najnowszą 

wiedzą w tym zakresie, 
— podstaw funkcjonowania jelita grubego i odbytni-

cy, w powiązaniu z funkcjonowaniem całego orga-
nizmu, 

— zaburzeń funkcjonowania jelita grubego i odbytni-
cy w aspekcie uwarunkowań diagnozy i terapii, 

— metodyki  postępowania koloproktologicznego  
z uwzględnieniem obrazowania, farmakoterapii  
i  metod zabiegowych leczenia. 

Absolwent uzyska umiejętności m.in: 
— rozpoznawania najważniejszych schorzeń kolo-

proktologicznych, różnicowania i diagnozowania 
schorzeń powiązanych z funkcją jelita grubego  
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i odbytnicy,  
— opracowania modelu postępowania  i prowadze-

nia efektywnej terapii modyfikując swoje działania 
adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta, 

— analizowania wyników specjalistycznych badań 
oraz organizowania współpracy z innymi specjali-
stami zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami 
koloproktologicznymi. 

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

Są to jedyne studia podyplomowe na rynku europej-
skim uwzględniające problematykę koloproktologii  
w teorii i praktyce. Powstały dzięki współpracy wiodą-
cego ośrodka naukowego Uniwersytetu Jagiellońskie-
go – Collegium Medicum oraz Polskiego Klubu Kolo-
proktologii, co sprawia iż mają wyjątkowy charakter 
uwagi na program kształcenia ukierunkowany na na-
bycie umiejętności praktycznych. 
Program kształcenia obejmuje dwa semestry, wypo-
saża słuchaczy w szeroki zakres specjalistycznej  wie-
dzy pozwalającej realizować zadania z zakresu  postę-
powania diagnostycznego, leczenia zachowawczego  
i zabiegowego, prowadzenia nadzoru i kontroli cho-
rych wyleczonych, rozpoznawania i leczenia powikłań. 
Wymiar godzinowy zajęć o charakterze praktycznym 
ukierunkowany jest na nabycie umiejętności prak-
tycznych niezbędnych  do leczenia pacjentów kolo-
proktologicznych. 
Wykładowcami są wybitni specjaliści, praktycy o du-
żym doświadczeniu z zakresu chirurgii koloproktolo-
gicznej z całej Polski. 

Wymagania wstępne  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wy-
łącznie absolwenci  kierunku lekarskiego. 

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 
przyjęciu poza kolejnością zgłoszeń nie więcej niż 3 
osób, przewidziane zostały dla osób zgłoszonych 
przez szpitale uczestniczące w porozumieniu z dnia 
20 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia współ-
pracy w zakresie utworzenia „Uniwersyteckiej Sieci 
Szpitali Szkolących”.  

Po rekrutacji zakończonej wynikiem pozytywnym, 
warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest: 
a) uzyskanie pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia, 
b) zawarcie z Uniwersytetem Jagiellońskim Umowy o 

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

Limit przyjęć (od … do) Min. 25 osób  
Max. 35 osób 

Liczba punktów ECTS konieczna do 
uzyskania kwalifikacji 

30 

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 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 4. 

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

W trakcie trwania studiów słuchacz zobowiązany jest: 
1. Uzyskać zaliczenie ze wszystkich modułów obję-

tych programem studiów. Zaliczenie wszystkich 
modułów warunkuje dopuszczenie słuchacza do 
egzaminu końcowego (szczegółowe warunki zali-
czenia poszczególnych modułów kształcenia zosta-
ły określone w sylabusach). 

2. Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego, 
obejmującego zakres materiału prezentowanego 
podczas trwania studiów.  
Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego 
wyboru składającego się ze 100 pytań, w tym ana-
lizy przypadków oraz analizy obrazu endoskopo-
wego. Za każdą poprawną odpowiedź słuchacz 
może uzyskać jeden punkt. Warunkiem zaliczenia 
egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na 
poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowie-
dzi. 

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

wynik egzaminu końcowego uprawniają do otrzy-
mania świadectwa ukończenia studiów podyplo-
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mowych. 
5. Ocena końcowa z całego toku studiów (ocena na 

świadectwie ukończenia studiów podyplomowych  
Koloproktologia praktyczna) wystawiana jest na 
podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu 
końcowego 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) 
 

 
 
 
 
 
-------------------------------             ---------------------------- ---------------------------- 
dr n. med.   
Andrzej Gryglewski 
Kierownik  
studiów podyplomowych 
Koloproktologia  
praktyczna 

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

dr hab. n. med.  
Barbara Gryglewska, prof. nadzw.  
Dyrektor  
Medycznego Centrum Kształcenia 
Podyplomowego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

       


