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Program kształcenia na studiach podyplomowych 
PSYCHOONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ 

CYKL KSZTAŁCENIA  rok akademicki 2019/2020 

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 PSYCHOONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ 

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) 5400 zł 

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 
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 podyplomo-
wych 

4. Dokumenty wymagane od kandydata na studia 
podyplomowe:  

a) poświadczoną przez pracownika uczelni kopię dy-
plomu ukończenia studiów wyższych co najmniej 
pierwszego stopnia, a w przypadku lekarzy dyplo-
mu ukończenia studiów na kierunku lekarskim, 

b) kwestionariusz osobowy, według wzoru określo-
nego w załączniku do zarządzenia, lub podanie ERK 
– w przypadku studiów podyplomowych, na które 
rekrutacja prowadzona jest w systemie Elektro-
nicznej Rejestracji Kandydatów.  

5. Dokumenty można składać osobiście w sekretaria-
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cie MCKP UJ lub przesłać pocztą.  

W przypadku wysyłania dokumentów pocztą  
konieczne jest przesłanie kopii dyplomu ukończe-
nia studiów wyższych poświadczonych notarialnie 
za zgodność z oryginałem.  

6. Terminy zajęć: 

Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych 
(sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określo-
nym 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 infor-
macje dotyczące studiów będą zamieszczane na stro-
nie internetowej MCKP UJ. 

Ogólne cele kształcenia  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słu-
chaczowi specjalistycznej wiedzy z  zakresu onkologii 
oraz psychologii niezbędnej w pracy psychoonkologa. 
Studia mają charakter doskonalący - umożliwiają do-
skonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, 
przygotowanie do pracy w zespołach opieki paliatyw-
nej i hospicjach, 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-
terapeutycznych w procesie leczenia onkologicznego, 
metod diagnozy i interwencji oraz terapii psychoonko-
logicznej (m. in. Racjonalnej Terapii Zachowań), a tak-
że zagadnienia związane z leczeniem bólu, opieką pa-
liatywną 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, 
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pod nadzorem certyfikowanego psychoonkologa, 
osobiście podejmuje kontakt z osobą chorą onkolo-
gicznie i/lub członkiem jej rodziny przez co ćwiczy 
zawodowe umiejętności  diagnostyczno-interwen-
cyjne. 

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 medycz-

ne, co najmniej pierwszego stopnia w zakresie m. 
in.: zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i położnic-
twa, ratownictwa medycznego, dietetyki, fizjote-
rapii, rehabilitacji i inne, 

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

osoby zainteresowane tematyką studiów, posiadające 
wyższe wykształcenie, co najmniej 
pierwszego stopnia w zakresie m. in.: pedagogiki, so-
cjologii, pracy socjalnej, teologii, które zgodnie z kry-
teriami Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego 
mogą ubiegać się o certyfikat psychoonkologa. 

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 przy-
jęciu 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 Szkolą-
cych”.  
Po rekrutacji zakończonej wynikiem pozytywnym, 
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warunkiem 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 stu-
diów. 

Limit przyjęć (od … do) Min. 30 osób  
d) 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 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) 

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 zaliczenie z praktyk klinicznych.  Zaliczenie 
praktyk klinicznych ma formę "zaliczenia" lub 
"brak zaliczenia" i odnotowane jest na karcie prak-
tyk słuchacza na podstawie aktywności oraz uzy-
skanych umiejętności. Obecność na zajęciach jest 
obowiązkowa. Pozytywne zaliczenie zajęć warszta-
towych warunkuje dopuszczenie słuchacza do eg-
zaminu końcowego. 
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UWAGA: Nie dopuszcza się uczestnictwa w warsz-
tatach praktyczno-klinicznych w innym terminie 
niż wyznaczonym przez Kierownika studiów, ani 
zaliczenia ich w innej formie. 

3. Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego 
obejmującego zakres materiału prezentowanego 
podczas trwania studiów. Egzamin ma formę testu 
jednokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań. 
Za każde pytanie słuchacz może uzyskać jeden 
punkt.  

     Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest 
uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% 
poprawnych odpowiedzi z każdego modułu. 

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

wynik z egzaminu końcowego uprawniają do 
otrzymania świadectwa ukończenia studiów pody-
plomowych. 

6. Ocena końcowa z całego toku studiów wystawiana 
jest na podstawie liczby punktów uzyskanych z eg-
zaminu końcowego. 

7. Ocena końcowa (ocena na świadectwie ukończe-
nia studiów podyplomowych Psychoonkologia w 
praktyce klinicznej) wystawiana jest według na-
stępującej 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 hab. Barbara  
Bętkowska-Korpała  
Kierownik  
studiów podyplomowych 
Psychoonkologia w praktyce 
 klinicznej 

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

dr hab. n. med. Barbara Gryglewska,  
prof. nadz. 
Dyrektor  
Medycznego Centrum Kształcenia Pody-
plomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 


