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Efekty uczenia się
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Program studiów podyplomowych

Wydział

Nazwa studiów podyplomowych

Ogólny opis studiów podyplomowych

Zna sposoby wytwarzania stomii jelitowej i dalszej opieki  nad pacjentem ze stomią.

(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8  PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w  sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie. 

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

Posiada wiedzę z zakresu koloproktologii praktycznej zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

Zna podstawy funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy, w powiązaniu z funkcjonowaniem całego 
organizmu.

Posiada wiedzę z zakresu zaburzeń funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy w aspekcie diagnozy, 
różnicowania i  terapii.

odniesienie do efektów z PRK
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Zna podstawy metod postępowania koloproktologicznego  z uwzględnieniem obrazowania diagnostycznego, 
farmakoterapii oraz metod leczenia zachowawczego i zabiegowego.

Zna metody leczenia zachowawczego schorzeń koloproktologicznych.

Posiada wiedzę na temat diagnozowania i leczenia nowotworów z zakresu koloproktologii.

Posiada wiedzę na temat diagnozowania i leczenia chorób zapalnych  koloproktologicznych.

Zna zasady diagnozowania i leczenia guzów neuroendokrynnych.

Zna zasady organizacji pracy wielodyscyplinarnego zespołu koloproktologicznego.

Zna działalność  organizacji naukowych koloproktologicznych i kierunki rozwoju naukowego.

Zna nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane w koloproktologii.

Zna techniki operacyjne stosowane w koloproktologii klasycznej i laparoskopowej.
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Studia mają na celu ukierunkowanie lekarzy do samodzielnej pracy w zakresie koloproktologii. Kształcą umiejętności w zakresie całościowego 
rozwiązywania problemów koloproktologicznych poczynając od przeprowadzenia 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 odbytnicy, w powiązaniu z 
funkcjonowaniem całego organizmu, zaburzeń funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy 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 koloproktologicznych, różnicowania i diagnozowania schorzeń 
powiązanych z funkcją jelita grubego i odbytnicy, opracowania modelu postępowania  i prowadzenia efektywnej terapii modyfikując swoje działania 
adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta, analizowania wyników specjalistycznych badań oraz organizowania współpracy z innymi specjalistami 
zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami koloproktologicznymi. Są to jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim uwzględniające problematykę 
koloproktologii w teorii i praktyce. Powstały dzięki współpracy wiodącego ośrodka naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz 
Polskiego Klubu Koloproktologii, co sprawia iż mają wyjątkowy charakter uwagi na program kształcenia ukierunkowany na nabycie umiejętności 
praktycznych. Program kształcenia obejmuje dwa semestry, wyposaża słuchaczy w szeroki zakres specjalistycznej  wiedzy pozwalającej realizować 
zadania z zakresu  postępowania diagnostycznego, leczenia zachowawczego i zabiegowego, prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych, 
rozpoznawania i leczenia powikłań. Wymiar godzinowy zajęć o charakterze praktycznym ukierunkowany jest na nabycie umiejętności praktycznych 
niezbędnych  do leczenia pacjentów koloproktologicznych.
Wykładowcami są wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu chirurgii koloproktologicznej z całej Polski.

   Załącznik nr 6 do uchwały nr 70/IX/2020 
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r. 
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Zna praktyczne zasady skojarzonego leczenia nowotworów jelita grubego i odbytnicy.

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

Potrafi rozpoznać najważniejsze schorzenia koloproktologiczne, różnicować 
i diagnozować schorzenia powiązane z funkcją jelita grubego i odbytnicy.
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Posiada umiejętność wstępnego zdiagnozowania i leczenia schorzeń ostrych
i przewlekłych koloproktologicznych. 

Posiada umiejętność zastosowania procedur z zakresu koloproktologii.

Potrafi przewidywać możliwe powikłania po leczeniu koloproktologicznym.

Potrafi zorganizować pracę zespołu koloproktologicznego.

Potrafi opracować model postępowania  i prowadzenia efektywnej terapii modyfikując swoje działania 
adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta.

Potrafi analizować wyniki specjalistycznych badań.

Potrafi interpretować wyniki badań diagnostycznych stosowanych w koloproktologii oraz wykorzystać je w 
praktyce.

Potrafi przeprowadzić badanie koloproktologiczne, postawić diagnozę oraz opracować zindywidualizowany 
program terapii. 

Posiada umiejętność wstępnego  leczenia chorób nowotworowych jelita grubego, odbytnicy i odbytu, potrafi 
odpowiednio  skierować  chorego do jednostki  referencyjnej.

Potrafi zaproponować leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń koloproktologicznych. 

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia 
zawodowego i rozwoju osobistego.
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Ma świadomość konieczności współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami 
koloproktologicznymi.

Dba o atmosferę bezpieczeństwa i komfortu psychicznego pacjenta w  trakcie procesu leczenia.

Wykazuje umiejętność współpracy z najbliższym otoczeniem chorego w przypadkach schorzeń jelita 
grubego.

Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etycznych, praw pacjenta i tajemnicy zawodowej.

Przekazuje w sposób empatyczny informacje o wynikach badań.
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