
 

Projekt pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Aneks nr 8 z dn. 15.02.2021 r.  

do Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości 

Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” 

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) §1 ust. 2 

2. Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2018 r. – 29.12.2022 r.   

2) Usuwa się §1 ust. 7 

3) §3: 

W części tabeli ZADANIE 3 – WŁĄCZENIE WYKŁADOWCÓW Z ZAGRANICY W PROWADZENIE 

PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W POLSKICH UCZELNIACH wiersz nr 1 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

1 

wykłady i seminaria: 

 temat 1:Nagroda Nobla w medycynie 

z roku 2012: jak przeprogramować 

komórki dorosłego organizmu tak, by 

stały się komórkami macierzystymi? 

 temat 2: Wzajemne zależności 

pomiędzy mikroRNA i nowotworem 

czy można je skutecznie wykorzystać 

w terapii? 

 temat 3:Czy w naszych organizmach 

możemy jeszcze odnaleźć komórki 

macierzyste podobne do zarodkowych 

komórek macierzystych? 

 temat 4: Opowieści o sodzie i wodzie 

 temat 5: Trudne nadciśnienie tętnicze 

 temat 6: Media społecznościowe w 

medycynie 

 temat 7: Ocena stanu nawodnienia 

przy użyciu USG 

 temat 8: Kultura bezpieczeństwa w 

medycynie i nefrologii 

 temat 9: Fuzje genowe jako czynniki 

chorobotwórcze 

 temat 10: Potranslacyjne modyfikacje 

lizyny w raku 

Wydział Lekarski: 
 temat 1 - Kierunek Lekarski: II 

rok- 2019/2020, 2020/2021, I-

VI roku- 2021/2022, 

2022/2023 

 temat 2 - Kierunek Lekarski: I-

VI roku temat 3 - Kierunek 

Lekarski: - III rok (edycja I - 

2019/2020) i II rok (edycja II - 

2019/2020, I- VI roku  

2020/2021, 2021/2022). 

 temat 4: Kierunek 

Lekarski: I-VI roku:, 

2020/2021, 2021/2022 

temat 5-10 Kierunek Lekarski: 

I-VI roku, 2020/2021 

80 osób 

 

4) §3: 
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W części tabeli ZADANIE 4 – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW wiersz nr 5 

otrzymuje następujące brzmienie: 

5 

warsztaty: 

 Aktualne modele pracy 

fizjoterapeutycznej oparte na 

zasadach evidence based practice w 

pracy z pacjentem onkologicznym 

 Rozwój umiejętności informatycznych 

 

wizyty studyjne: 

 w sanatorium 

 w gabinecie rehabilitacyjnym 1 

 w gabinecie rehabilitacyjnym 2 

dodatkowe zadania praktyczne  

w ramach zespołów projektowych: 

 Budowanie um. Komunikacji: praca z 

pacjentem onkologicznym 

nieuleczalnie chorym i u kresu życia 

Wydział Nauk o Zdrowiu: 

- Fizjoterapia studia jednolite 

magisterskie IV rok. 

- Fizjoterapia II rok studia II 

stopnia. 

30 osób 

 

5) §3: 

W części tabeli ZADANIE 6 – WSPARCIE ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PRZEZ 

AKADEMICKIE BIURO KARIER wiersz nr 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

2 

 Indywidualne poradnictwo 

zawodowe (IPZ) wraz  

z opracowaniem Indywidualnego 

Planu Działania (IPD) 

 Indywidualne poradnictwo  

w zakresie zakładania działalności 

gospodarczej (IPG) wraz 

z opracowaniem Indywidualnego 

Planu Działania (IPD) pod kątem 

rozpoczęcia własnej działalności 

gospodarczej 

 Warsztaty ABK 

a) Praca zespołowa z elementami 

komunikacji 

b) Zakładanie własnej działalności 

gospodarczej z elementami 

Design Thinking 

 

Studenci UMB od jednego do 

maksymalnie czterech 

ostatnich semestrów 

studiów pierwszego 

stopnia lub drugiego 

stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich 

- Kierunek Lekarski – V rok, 

- Farmacja – V rok, 
 

443 osoby 

 

6) §6, pkt V ust. 2 i ust. 3 otrzymują następujące brzmienie: 

2. Przewidziane do realizacji są następujące działania: 

a) Nagroda Nobla w medycynie z roku 2012 jak przeprogramować komórki dorosłego 

organizmu tak, by stały się komórkami macierzystymi realizowane w formie wykładów 

(2h/rok) oraz seminariów (2h/rok), 
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b) Czy w naszych organizmach możemy jeszcze odnaleźć komórki macierzyste podobne 

do zarodkowych komórek macierzystych? realizowane w formie wykładów (2h/rok) 

oraz seminariów (2h/rok), 

c) Wzajemne zależności pomiędzy mikroRNA i nowotworem czy można je skutecznie 

wykorzystać w terapii?  realizowane w formie wykładów (2h/rok) oraz seminariów 

(2h/rok) 

d) Opowieści o sodzie i wodzie, realizowane w formie wykładów (1h/rok) 

e) Trudne nadciśnienie tętnicze, realizowane w formie wykładów (1h/rok) 

f) Media społecznościowe w medycynie, realizowane w formie wykładów (1h/rok) 

g) Ocena stanu nawodnienia przy użyciu USG, realizowane w formie wykładów (1h/rok) 

h) Kultura bezpieczeństwa w medycynie i nefrologii, realizowane w formie wykładów (2 

h/rok) 

i) Fuzje genowe jako czynniki chorobotwórcze, realizowane w formie wykładów (3 h/rok) 

j) Potranslacyjne modyfikacje lizyny w raku, realizowane w formie wykładów (2 h/rok) 

3. Zakłada się, że dany Student może wziąć udział w dowolnej liczbie bloków 

tematycznych. 

7) §7, pkt III ust. 3, ppkt c): 

c) 30 osób z WNoZ (Fizjoterapia II stopnia I r., 10 os./ do roku akademickiego 2019-2020 od 

roku 2020-2021 Fizjoterapia jednolita magisterska IV rok oraz fizjoterapia II rok II stopnia,  

łącznie 3 lata akademickie: 2019/20-2021/22). 

8) §7, pkt VI ust. 2: 

2. Od roku akademickiego 2020/2021 wsparciem zostaną objęci studenci IV roku studiów  

jednolitych magisterskich kierunku fizjoterapia  oraz studenci fizjoterapii II rok II stopnia 

prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

UMB. 

9) §7, pkt VI ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Każdy Uczestnik weźmie udział w jednych 12-godzinnych warsztatach. 

10) §7, pkt XIX ust. 2 

2. Wsparciem zostaną objęci studenci V roku jednolitych studiów magisterskich 

prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz od roku akademickiego 

2020/2021 studenci IV roku studiów jednolitych magisterskich kierunku fizjoterapia oraz 
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studenci kierunku fizjoterapia  II roku II stopnia  prowadzonych w trybie stacjonarnym i 

niestacjonarnym na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB. 

11) §7, pkt XX ust. 1 

1. Od roku akademickiego 2020/2021 uczestnikami zadania 4 będą studenci IV roku studiów 

jednolitych magisterskich kierunku fizjoterapia oraz studenci II roku fizjoterapii II stopnia 

prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB. 

Są oni zobowiązani będą do odbycia krajowych wizyt studyjnych. 

12) §7, pkt XX ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

2. W ramach Zadania 4 zostaną zrealizowane następujące wizyty studyjne: 

1) Wizyta studyjna w sanatorium: łącznie odbędą się 3 wizyty w 3 edycjach (1 

wizyta/edycję), każda w jednej 10-osobowej grupie, (razem 40 h/uczestnika). 

2) Wizyta studyjna w gabinecie rehabilitacyjnym I: łącznie odbędzie się 9 wizyt w 3 

edycjach (3 wizyty/edycję), każda w trzech 3- 4-osobowych grupach (łącznie 30 

osób), (razem 10 h/uczestnika). 

3) Wizyta studyjna w gabinecie rehabilitacyjnym II: łącznie odbędzie się 9 wizyt w 3 

edycjach (3 wizyty/edycję), każda w trzech 3- 4-osobowych grupach (łącznie 30 

osób), (razem 10 h/uczestnika). 

3. §9, pkt I usuwa się ust. 2 i 3 

4. §9, pkt IV otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Zadanie związane z grupowymi formami wsparcia doradczego/Coachingiem kariery i/lub 

indywidualnymi konsultacjami stacjonarnymi/zdalnymi realizowane będzie przez cały 

okres trwania Zadania 6, tj. w terminie 01.10.2019r. – 30.06.2022r. 

2. Grupowe poradnictwo zawodowe/Coaching kariery i/lub indywidualne konsultacje 

stacjonarne/zdalne należy do dodatkowych form wsparcia, w których udział nie jest 

obligatoryjny i uzależniony jest od potrzeb zgłaszanych przez Uczestników Zadania 6. 

3. Grupowymi usługami doradczymi i/lub indywidualnymi konsultacjami 

stacjonarnymi/zdalnymi planuje się objąć łącznie nie mniej niż 72 osoby. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczy chętnych, przewiduje się utworzenie 

dodatkowych grup. 

5. Coaching kariery i/lub indywidualne konsultacje stacjonarne/zdalne prowadzony będzie 

w zakresie tematyki: 

1) Opracowywanie dokumentów aplikacyjnych CV i LM – 3 edycje x 2 grupy x 1 dzień 

x 6 godzin, 
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2) Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych - 3 edycje x 2 grupy x 1 dzień x 6 

godzin. 

6. Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia w formie Coachingu kariery i/lub 

indywidualnych konsultacji stacjonarnych/zdalnych prowadzona będzie już na etapie 

akcji informacyjno – promocyjnej Projektu. 

7. Osoby zainteresowane udziałem w dodatkowych formach wsparcia zgłaszają chęć 

uczestnictwa doradcy zawodowemu, który odnotowuje zgłoszenie na liście zgłoszeń. 

8. W nieprzekraczalnym  terminie 7 dni od daty wpisania na listę zgłoszeń student zostanie 

poinformowany , (w sposób mailowy lub telefonicznie) o zakwalifikowaniu się oraz dacie 

i miejscu zajęć i/lub indywidualnych konsultacji stacjonarnych/zdalnych. 

9. Materiały pomocnicze zostaną przesłane Uczestnikom drogą e-mailową.  

10. Na zakończenie zajęć, Uczestnik Projektu otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego 

udział w tej formie wsparcia. 

5. §9, pkt V otrzymuje następujące brzmienie: 

V. Zasady uczestnictwa w warsztatach i/lub indywidualnych konsultacjach 

stacjonarnych/zdalnych organizowanych przez Akademickie Biuro Karier 

 

1. Zadanie związane z Warsztatami i/lub indywidualnymi konsultacjami 

stacjonarnymi/zdalnymi organizowanymi przez Biuro Karier UMB realizowane będzie 

przez cały okres trwania Zadania 6, tj. w terminie 01.10.2019r.  – 01.06.2022r. 

2. Warsztaty i/lub indywidualne konsultacje stacjonarne/zdalne należą do dodatkowych 

form wsparcia, w których udział nie jest obligatoryjny i uzależniony jest od potrzeb 

zgłaszanych przez Uczestników Zadania 6. 

3. Warsztatami i/lub indywidualnymi konsultacjami stacjonarnymi/zdalnymi planuje się 

objąć łącznie nie mniej niż 72 osoby. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczy chętnych, przewiduje się utworzenie 

dodatkowych grup. 

5. Warsztaty i/lub indywidualne konsultacje stacjonarne/zdalne organizowane będą w 

zakresie tematyki: 

1) Praca zespołowa z elementami komunikacji – 3 edycje x 2 grupy x 1 dzień x 6 godzin, 

2) Zakładanie własnej działalności gospodarczej z elementami Design Thinking - 3 

edycje x 2 grupy x 1 dzień x 6 godzin. 

6. Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia w formie Warsztatów i/lub 

indywidualnych konsultacji stacjonarnych/zdalnych prowadzona będzie już na etapie 

akcji informacyjno – promocyjnej Projektu. 

7. Rekrutacja na warsztaty i/lub indywidualne konsultacje stacjonarne/zdalne prowadzona 

będzie przez pracowników Akademickiego Biura Karier. 
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8. Osoby zainteresowane udziałem w dodatkowych formach wsparcia zgłaszają chęć 

uczestnictwa doradcy zawodowemu, który odnotowuje zgłoszenie na liście zgłoszeń. 

9. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni wpisania na listę zgłoszeń student zostanie 

poinformowany (w sposób mailowy lub telefonicznie) o zakwalifikowaniu się oraz dacie i 

miejscu zajęć i/lub indywidualnych konsultacji stacjonarnych/zdalnych. 

10. Na zakończenie zajęć Uczestnik Projektu otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego 

udział w tej formie wsparcia. 

 

Mając na uwadze powyższe zmiany, wprowadza się tekst jednolity, który stanowi załącznik do 

niniejszego Aneksu. 


