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Program kształcenia na studiach podyplomowych 

 
PSYCHOGERIATRIA Z ELEMENTAMI NEUROPSYCHOLOGII 

CYKL KSZTAŁCENIA I ROK 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 PSYCHOGERIATRIA Z ELEMENTAMI NEUROPSYCHOLOGII 
 

Klasyfikacja ISCED 0912 

Opłata za studia (całość) 4500 zł 

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

Język Studia prowadzone w języku polskim 

Imię i nazwisko kierownika studiów  dr hab. 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 podyplomowych 

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

a) poświadczoną przez pracownika uczelni kopię dyplomu 
ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego 
stopnia, a w przypadku lekarzy dyplomu ukończenia 
studiów na kierunku lekarskim, 

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 
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MCKP UJ lub przesłać pocztą.  

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 studiów podyplomowych „Psychogeriatria  
z elementami neuropsychologii”  jest przekazanie słucha-
czom specjalistycznej  teoretycznej i praktycznej wiedzy  
z zakresu psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem 
wybranych zagadnień neuropsychologicznych przydatnych 
w pracy klinicznej i w opiece nad osobami starszymi. 
Studia mają charakter doskonalący - umożliwiają doskona-
lenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, z  zakresu 
diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych w kontekście 
całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w 
wieku podeszłym oraz ich rodzin. 
Wykłady prezentują szeroki zakres wiedzy obejmujący  
m. in. tematykę: biopsychospołecznych aspektów leczenia 
osób w podeszłym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem 
problemów zdrowotnych: internistycznych, neurologicz-
nych i psychiatrycznych oraz neuropsychologiczne zagad-
nienia diagnostyczno-terapeutyczne osób starszych,  
wybrane metody diagnozy oceny funkcji poznawczych  
i rehabilitacji neuropsychologicznej. 
Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych 
umiejętności z wykorzystaniem analizy przypadków. 
Seminaria i warsztaty prowadzone przez specjalistów  
psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii umożli-
wią rozwijanie umiejętności przede wszystkim  
w zakresie przeprowadzenia przesiewowych badań  
neuropsychologicznych, diagnozy wybranych funkcji  
poznawczych  oraz oceny uzyskanych wyników badania,  
a także interpretacji ich wyników w kontekście biopsycho-
społecznej sytuacji osoby starszej. 
Absolwenci studiów podyplomowych „Psychogeriatria  

z elementami neuropsychologii” będą posiadali teoretycz-

ną i praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień psychogeriatrii 

ze szczególnym uwzględnieniem neuropsychologicznych 

aspektów istotnych dla procesu leczenia osób starszych i 

poprawy jakości ich życia. W trakcie studiów poznają  klu-
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czowe zagadnienia  biopsychospołecznych aspektów le-

czenia osób w podeszłym wieku, ze szczególnym uwzględ-

nieniem problemów zdrowotnych: neurologicznych i psy-

chiatrycznych oraz geriatrycznych. Będą posiadali specjali-

styczną wiedzę  z  zakresu diagnozy i rehabilitacji zaburzo-

nych funkcji poznawczych w kontekście całościowych od-

działywań klinicznych wobec chorych w wieku starszym. 

Poznają wybrane metody oceny funkcji poznawczych i ba-

dania neuropsychologicznego oraz sposobyinterpretacji 

wyników badania  na przykładzie przygotowanych przy-

padków klinicznych. Poznają także cele i techniki rehabili-

tacji neuropsychologicznej. W trakcie seminariów  

i warsztatów prowadzonych przez  specjalistów psychologii 

klinicznej w zakresie neuropsychologii będą rozwijać umie-

jętności przeprowadzenia przesiewowych badań neurop-

sychologicznych oraz oceny wybranych funkcji poznaw-

czych, a także interpretacji ich wyników w kontekście biop-

sychospołecznej sytuacji osoby starszej.   

Absolwenci będą przygotowani do przeprowadzenia pod-
stawowego badania funkcji poznawczych, co ułatwi ocenę 
możliwości i ograniczeń funkcjonowania osoby starszej  
w kontekście ogólnego stanu zdrowia i ukierunkowania 
dalszego leczenia a także pomocy rodzinie w opiece nad 
osobą starszą. 

Różnice w stosunku do innych  
studiów podyplomowych  
o podobnie zdefiniowanych celach  
i efektach kształcenia  
prowadzonych na uczelni 

Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profe-
sjonalne przeszkolenie słuchaczy w zakresie psychogeriatrii 
ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznej wiedzy  
i umiejętności przeprowadzania diagnozy i rehabilitacji 
wybranych funkcji poznawczych osób starszych.  
Wykładowcami będą specjaliści, praktycy o dużym  
doświadczeniu z zakresu neuropsychologii i  neurologii 
psychiatrii, geriatrii oraz specjaliści z innych dyscyplin  
naukowych. 

Wymagania wstępne  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być: 
a) lekarze,  
b) psycholodzy  

Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, z za-
strzeżeniem postanowień pkt 2. 
2. Preferencyjne zasady rekrutacji, polegające na przyjęciu 
poza kolejnością zgłoszeń nie więcej niż 3 osób, przewi-
dziane zostały dla osób zgłoszonych przez szpitale uczest-
niczące w porozumieniu z dnia 20 czerwca 2017 roku w 
sprawie podjęcia współpracy w zakresie utworzenia „Uni-
wersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”.  
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Po rekrutacji zakończonej wynikiem pozytywnym, 
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 studiów 

Limit przyjęć (od … do) min. 30  
max. 60 

Liczba punktów ECTS konieczna do 
uzyskania kwalifikacji 

30 

Liczba semestrów 2 semestry 

Opis zakładanych efektów  
kształcenia 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, określeniem ro-
dzaju oceny podsumowującej w module kształcenia. 

Sylabusy poszczególnych modułów 
kształcenia składające się na  
program 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 objętych 

programem studiów. Zaliczenie wszystkich modu-
łów warunkuje dopuszczenie słuchacza do egzami-
nu końcowego (szczegółowe warunki zaliczenia po-
szczególnych modułów kształcenia zostały określo-
ne w sylabusach). 
Zaliczenie można uzyskać w przypadku nieobecno-
ści na jednej sesji w trakcie trwania studiów.  
Warunkowo w przypadku większej liczby nieobec-
ności słuchacz może uzyskać zgodę na zaliczenie po 
udokumentowaniu przyczyny nieobecności i uzy-
skaniu indywidualnej zgody na zaliczenie oraz speł-
nieniu warunków określonych przez kierownika 
studiów podyplomowych w porozumieniu z prowa-
dzącymi zajęcia. 

2. Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego 
obejmującego zakres materiału prezentowanego 
podczas trwania studiów. Egzamin ma formę testu 
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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% po-
prawnych 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 pody-
plomowych. 

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

6 .Ocena końcowa (ocena na świadectwie ukończenia 
studiów podyplomowych „Psychogeriatria z elemen-
tami neuropsychologii” wystawiana jest jest według 
następującej skali: 

93 – 100   bardzo dobry (5.0) 
85 –  92    dobry plus (4.5) 
77 – 84     dobry (4.0) 
69 – 76     dostateczny plus (3.5) 
60 – 68     dostateczny (3.0) 

               0 – 59       niedostateczny (2.0) 

 
 

dr hab. Barbara Bętkowska- Korpała 
 
 
  
Kierownik naukowy  
studiów podyplomowych 
Psychogeriatria z elementami 
neuropsychologii 

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

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

 


