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

   
Program kształcenia na studiach podyplomowych 

 
GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA 

 
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 GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA 
Klasyfikacja ISCED 0912 
Poziom PRK Poziom 7 PRK 

Rada Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomo-
wego aktualnie nie planuje włączenia kwalifikacji do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Opłata za studia (całość) 4500 zł  
Język Studia prowadzone w języku polskim 
Imię i nazwisko kierownika studiów 
podyplomowych  

prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski 
 

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) poświadczona przez pracownika uczelni kopia dy-
plomu ukończenia studiów wyższych co najmniej 
pierwszego stopnia, a w przypadku lekarzy dyplo-
mu ukończenia studiów na kierunku lekarskim lub 
lekarsko-dentystycznym, 

b) kwestionariusz osobowy, według wzoru określo-
nego w załączniku do Zarządzenia Rektora Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w sprawie dokumentacji 
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przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych 
w Uniwersytecie Jagiellońskim 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-
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. 
Szczegółowy harmonogram zajęć oraz wszelkie in-
formacje dotyczące studiów będą zamieszczane 
na stronie internetowej MCKP UJ. 

Ogólne cele kształcenia  Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi specjali-
stycznej, zintegrowanej interdyscyplinarnej wiedzy 
teoretycznej oraz wypracowanie umiejętności prak-
tycznych  z zakresu geriatrii, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wybranych zagadnień z dziedziny: geriatrii  
i gerontologii, neurologii, reumatologii, psychiatrii, 
medycyny paliatywnej, rehabilitacji, pielęgnacji oraz 
organizacji opieki długoterminowej. 
Studia podyplomowe umożliwiając zbudowanie pod-
staw oraz poszerzenie wiedzy i kompetencji praktycz-
nych w zakresie wielochorobowości oraz efektywnego 
diagnozowania i leczenia najczęstszych chorób prze-
wlekłych w wieku podeszłym, umożliwiają fachowe  
i zgodne z najnowszymi standardami medycznymi, 
samodzielne prowadzenie opieki nad przewlekle cho-
rymi osobami starszymi, poprawę jakości ich życia  
i obniżenie kosztów sprawowanej opieki i leczenia. 
Absolwent studiów będzie posiadać interdyscyplinar-
ną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw geriatrii  
i gerontologii oraz specyficznych chorób wieku pode-
szłego, wymagających przewlekłego postępowania 
opiekuńczego. 
Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności 
umożliwiające dbanie o utrzymanie wysokiego pozio-
mu merytorycznego i jakości usług w podległej mu 
instytucji.  
Absolwent będzie posiadał też kompetencję do zaj-
mowania stanowisk kierowniczych różnego szczebla  
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(w zależności od wyjściowego poziomu i kierunku wy-
kształcenia) w zakładach opieki zdrowotnej (Zakłady 
Opiekuńczo-Lecznicze) oraz w instytucjach opiekuń-
czych nie będących zakładami opieki zdrowotnej (do-
my pomocy społecznej, domy opieki). 
Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnienie absol-
wenta w instytucjach zajmujących się szeroko rozu-
mianą opieką nad osobami starszymi.  
 

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

Studia mają zintegrowany charakter interdyscyplinar-
ny, umożliwiający kompleksowe i profesjonalne przy-
gotowanie słuchaczy do realizacji opieki nad przewle-
kle chorymi osobami starszymi oraz organizacji i pro-
wadzenia opieki długoterminowej w warunkach insty-
tucjonalnych i ambulatoryjnych. 
Wprowadzenie licznych elementów praktycznych, 
realizowanych w oparciu o zasady współpracy w in-
terdyscyplinarnym zespole geriatrycznym, daje narzę-
dzie do efektywnego zarządzania wielochorobowością 
oraz optymalnej opieki nad starszymi pacjentami  
z licznymi problemami somatycznymi i deficytami 
geriatrycznymi.    
Mając na uwadze fakt, że osoby starsze wymagają 
zazwyczaj opieki wielospecjalistycznej, a ich stan 
zdrowia i sprawności funkcjonalnej bardzo często  
uniemożliwia transport i przemieszczanie się w celu 
korzystania z porad kilku specjalistów,  wydaje się 
zasadne wprowadzenie kształcenia podyplomowego 
poszerzającego wiedzę i umiejętności w zakresie le-
czenia chorób wieku podeszłego, które umożliwi 
kształcenie lekarzy mogących sprostać szerokim wy-
maganiom leczenia długoterminowego. 
Wykładowcami są specjaliści, praktycy o dużym  
doświadczeniu z zakresu  geriatrii oraz  innych dyscy-
plin naukowych. 

Wymagania wstępne  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być: le-
karze, pielęgniarki i położne, osoby z wyższym wy-
kształceniem co najmniej pierwszego  stopnia, realizu-
jące zadania związane z szeroko pojętą opieką nad 
pacjentem w wieku senioralnym  

Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. 
O Przyjęciu na studia decyduje kolejność zgło-
szeń, 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 
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przez szpitale uczestniczące w porozumieniu  
z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie podjęcia 
współpracy w zakresie utworzenia „Uniwersytec-
kiej Sieci Szpitali Szkolących”.  

3. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, wa-
runkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest: 

a. zawarcie z Uniwersytetem Jagiellońskim umowy  
o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, 

b. wniesienie opłaty za I semestr studiów, 
Limit przyjęć (od … do) Min. 30 osób  

Max. 40 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 obejmują-
cych zagadnienia omawiane w poszczególnych  



5 

 

Za każdą poprawną odpowiedź słuchacz uzyskuje 
jeden punkt. Warunkiem zaliczenia egzaminu koń-
cowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co 
najmniej 60% poprawnych odpowiedzi  
z każdego modułu.  
Termin egzaminu określa harmonogram studiów.  

3. Zaliczenie wszystkich modułów, oraz pozytywny 
wynik z egzaminu końcowego uprawniają do 
otrzymania świadectwa ukończenia studiów po-
dyplomowych. 

4. Ocena końcowa z całego toku studiów (ocena na 
świadectwie ukończenia studiów podyplomo-
wych) wystawiana jest na podstawie liczby punk-
tów 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) 

 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski 
Kierownik  
Studiów podyplomowych      ……………………………………. 
 
 
 
 
dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. nadzw. 
Dyrektor  
Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego    ……………………………………. 
 
 
 
 
prof. dr hab. med. Maciej Małecki  
Dziekan  
Wydziału Lekarskiego  
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum ……………………………………. 


