
       

        Zaproszenie 

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Wydział Farmaceutyczny z 

Oddziałem Analityki Medycznej - zapraszają do podjęcia studiów podyplomowych w dwuletnim 

Studium Podyplomowym Kultury Uzdrowiskowej. Studia trwają cztery semestry i rozpoczynają się w 

październiku 2017 r. 

 Absolwenci Studium uzyskają tytuł specjalisty w zakresie optymalizacji świadczeń w 

standardzie uzdrowiskowym.  

Studia są przeznaczone dla urzędników państwowych i samorządowych, członków Zarządów 

Uzdrowisk, członków Komisji Uzdrowiskowych, pracowników uzdrowisk i osób zainteresowanych 

podjęciem pracy w uzdrowiskach, właścicieli hoteli i pensjonatów zainteresowanych prowadzeniem 

działalności w standardzie uzdrowiskowym, potencjalnych inwestorów zainteresowanych tworzeniem 

infrastruktury uzdrowiskowej, lekarzy uzdrowiskowych i przedstawicieli innych zawodów medycznych 

(rehabilitantów, pielęgniarek itp.). Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest posiadanie 

dyplomu ukończenia studiów wyższych i tytułu magistra (lub lekarza medycyny).  

Czesne za usługi edukacyjne w ramach Studium wynosi 3.tys. zł za semestr, opłata wpisowa 85 

zł. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 213, w tym 67 godzin wykładów, 96 godzin 

seminariów/konwersatoriów i 50 godzin proseminariów i seminariów dyplomowych. Kadra nauczająca 

składa się ze specjalistów w problematyce uzdrowiskowej. Do niniejszego zaproszenia dołączam 

program studiów, wraz z wykazem wykładowców. 

Celem studiów będzie uzyskanie przez absolwentów szerokiego zakresu kompetencji w 

zakresie prowadzenia działalności leczniczej i rehabilitacyjnej w uzdrowiskach, zapewnienia klientom 

całodobowej opieki i prawidłowej diety w różnych rodzajach schorzeń. Absolwenci uzyskają wiedzę 

dotyczącą pozyskiwania środków na działalność prowadzoną w standardzie uzdrowiskowym, w tym z 

funduszy europejskich oraz z innych źródeł. Zapoznają się z prawami pacjenta przebywającego w 

uzdrowiskach oraz  w placówkach świadczących usługi w standardzie uzdrowiskowym, w których 

klient uzyskuje status pacjenta. Absolwenci zapoznają się również z zasadami odpowiedzialności 

świadczeniodawców usług prowadzonych w standardzie uzdrowiskowym za szkody u powstałe u 

klientów w wyniku korzystania z tych usług, niezapewnienia odpowiedniej opieki itp. Ważnym 



elementem programu studiów jest historia uzdrowisk w Europie i w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem Dolnego Śląska, gdzie tradycje kultury uzdrowiskowej są szczególnie bogate. 

Absolwenci zapoznają się z zasadami kształtowania przestrzeni publicznej uzdrowisk, z 

uwzględnieniem stałych i zmiennych elementów infrastruktury, dostosowanych do oczekiwań klientów 

oraz zmian w standardzie wiedzy medycznej.  

Program studiów ma charakter praktyczny, umożliwiając wykorzystanie nabytej wiedzy i 

umiejętności w zarządzaniu uzdrowiskami i obszarami o tzw. potencjale uzdrowiskowym (nie 

posiadającymi statusu uzdrowisk, jednak na których terenie odbywa się świadczenie usług w  

standardzie uzdrowiskowym), w pracy w instytucjach uzdrowiskowych, a także  w hotelach i 

pensjonatach prowadzących działalność w standardzie uzdrowiskowym lub dopiero zamierzających 

taką działalność rozpocząć. 

Dla słuchaczy studiów podyplomowych zostało przygotowanych 10 tomów podręczników, 

ujętych w serii Kultura uzdrowiskowa w Europie, pod redakcją  naukową prof. dr hab. Bożeny Płonki-

Syroki i wsp. Będą mogli także korzystać z szerokiego zestawu lektur związanych z programem 

studiów, których autorami są wykładowcy. Zajęcia będą się odbywały w dni wolne od pracy.   

 Nabór na studia podyplomowe rozpoczyna się 1 marca 2017 i będzie trwał do 1 września 2017. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (40) rekrutacja zostanie zakończona po wypełnieniu tego 

limitu. Studia zostaną uruchomione jeżeli do 1 września 2017 r. zgłosi się 20 kandydatów.  

Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe proszę wysyłać w formie papierowej (listem 

poleconym) na adres sekretarza Komisji Rekrutacyjnej: mgr Agnieszka Kaźmierczak, Zakład 

Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego UMW, ul. Borowska 211 A, 50-566 Wrocław, 

oraz z formie elektronicznej na adres: kazmierczak.agnieszka@gmail.com  Wszelkie informacje 

dotyczące rekrutacji można uzyskać pod podanym wyżej adresem. 

Zwracam się do Marszałków Województw i członków Zarządów Uzdrowisk z prośbą o 

zapoznanie pracowników i innych osób zamieszkałych na Państwa terenie z naszą ofertą edukacyjną. 

Jest ona zgodna z misją naszej Uczelni, jaką jest zapewnienie osobom chorym, z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności oraz w starszym wieku możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, na 

poziomie dostosowanym do stanu zdrowia. Nasza oferta wpisuje się w działania mające na celu 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób chorych, niepełnosprawnych i starszych, dzięki 

zapewnieniu im możliwości skorzystania z szerokiej gamy świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych,  

a także nawiązaniu pozytywnie oddziałujących na ich psychikę kontaktów społecznych.   

Kierownik Studium Podyplomowego Kultury Uzdrowiskowej 

Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka 
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