
 
 

Sesja V / 13 – 14 lutego 2021 
 

ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ APLIKACJA MS TEAMS 
 

Sobota 13 lutego 2021 
 

Moduł III Dokumentacja w badaniach klinicznych 
9.00 – 11.15 Protokół badania klinicznego, mgr Katarzyna Antonijczuk (Seminarium, 3 godz.) 
11.30 – 13.00 Pozostałe dokumenty i formularze stosowane w badaniach klinicznych produktów  
leczniczych, mgr Katarzyna Antonijczuk (Seminarium, 2 godz.) 

 
13.00 – 13.45 Przerwa obiadowa 

 
Moduł V Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych 
13.45 – 16.45 Proces uzyskiwania świadomej zgody, prof. Marek Czarkowski (Wykład, 4 godz.) 
16.45 – 19.00 Skład i rola Komisji Bioetycznych, prof. Marek Czarkowski (Wykład, 3 godz.) 

 
Niedziela 14 lutego 2021 

 
Moduł III Dokumentacja w badaniach klinicznych   
9.00 – 11.15 Informacja dla Pacjenta i formularz świadomej zgody (ICF), prof. Marek Czarkowski (Wykład, 3 
godz.) 
 
Moduł IV: Monitorowanie badań klinicznych 
11.30 – 13.00 Oszustwa, fałszerstwa i niska jakość w badaniach klinicznych, dr Agnieszka Szymczakiewicz-
Multanowska (Wykłady, 2 godz.) 
 

Moduł IV: Monitorowanie badań klinicznych 

13.15 – 15.30 Komunikacja perswazyjna w relacjach profesjonalnych, dr Krzysztof Brocławik (3 godz.) 

 
Uprzejmie informujemy, iż podane godziny przerw są orientacyjne i decyzja o tym, kiedy nastąpi przerwa w trakcie wykładu, 
należy ostatecznie do prowadzącego. 
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnione przez Autorów materiały podczas wykładów 
prowadzonych zdalnie (e-wykłady) służą wyłącznie celom dydaktycznym uczestnikom tych wykładów studiów podyplomowych, prowadzonych 
przez MCKP CM. Wszelkie materiały Autorów, o których mowa wyżej, są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, 
powielanie i udostępnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione. Wszelkie prawa autorskie przysługują autorowi i MCKP CM, jeżeli nie 
wskazano inaczej. Nagrywanie i kopiowanie jakichkolwiek prezentowanych materiałów bez zgody Autora i MCKP CM jest zabronione. 
Użytkownik może pobierać lub drukować materiały Autorów (teksty, grafiki, zdjęcia, filmy oraz układ prezentowanych treści) pod warunkiem, 
że informacje takie wykorzystuje wyłącznie na własny użytek do celów dydaktycznych i ich nie rozpowszechnia. Opracowanie materiałów 
Autorów, powinno odbywać się z wykorzystaniem legalnego oprogramowania. 


