
 

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 9 z dn. 30.09.2021 r.  

do Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na 

Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” 

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) §3: W części tabeli ZADANIE 2 – ROZWÓJ KADRY DYDAKTYCZNEJ, ZARZĄDZAJĄCEJ I ADMINISTRACYJNEJ 

UCZELNI, wiersz nr 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1 

 szkolenia podnoszące kompetencje 
w zakresie prowadzenia dydaktyki  
w języku angielskim 

 szkolenia podnoszące kompetencje 
w zakresie umiejętności 
dydaktycznych: 
- Szkoła tutorów akademickich 
- Techniki prezentacji i wystąpień 

publicznych, a innowacyjna 
dydaktyka 

- CRAFTA 
- Terapia stawów skroniowo 

żuchwowych 
- Manipulacje powięzi I i II stopnia 
- Diagnostyka metodą Prechtla I 

stopnia 
- Szkolenie Trójpłaszczyznowa 

manualna terapia wad stóp 
u dzieci na podstawach 
neurofizjologicznych u dzieci wg 
Barbary Zukunft-Huber 

- Tworzenie artykułów naukowych 
- Ultrasonografia jamy brzusznej 

w praktyce 
- Zastosowania USG w stanach 

nagłych 
- Prowadzenie zajęć z 

wykorzystaniem metody nauczania: 
Problem Based Learning 

 

Kadra Dydaktyczna UMB 198 osób 

 

 

2) §3: W części tabeli ZADANIE 3 – WŁĄCZENIE WYKŁADOWCÓW Z ZAGRANICY W PROWADZENIE 

PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W POLSKICH UCZELNIACH: 

 temat nr 10 otrzymuje następujące brzmienie: Zastosowanie genetyki w klinikach i społeczeństwie, 

 w wierszach 2,3 w kolumnie  grupa docelowa zmieniono zapis na: Analityka Medyczna – II- V rok 
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3) §3: W części tabeli ZADANIE 4 – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, wiersze nr 1, 2 oraz 5 

otrzymują następujące brzmienie: 

1 

warsztaty: 

 Warsztaty USG z zakresu jamy 

brzusznej 

 

Wydział Lekarski: 

- Kierunek Lekarski – V rok w 

latach  akademickich: 

2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021 

- Kierunek Lekarski – V i VI rok w 

roku akademickim 2021/22 

 

132 osoby 

 

2 

 

 dodatkowe zadania praktyczne  

w ramach zespołów projektowych: 

 

Wydział Lekarski: 

- Kierunek Lekarski – V rok 

5 

 

warsztaty: 

• Mikropigmentacja skóry głowy 

• Mikropigmentacja brodawki 

piersiowej 

• Technologie wykorzystywane  

w zabiegach kształtowania sylwetki i 

ryzyka z nimi związanego 

• Specjalistyczna pielęgnacja nóg 

• Kamuflaż medyczny  

• Trychologia medyczna dla 

kosmetologów 

• Język angielski w zawodzie 

kosmetologa 

• Język niemiecki w zawodzie 

kosmetologa 

• Stylizacja brwi i rzęs 

• Stylizacja paznokci 

• Depilacja Lycon 

 

 

 

Wydział Farmaceutyczny: 

 

- Cztery ostatnie semestry 

kierunków Kosmetologia I 

stopnia i Kosmetologia II 

stopnia. 

168 osób 

 

4) §4 pkt II ust. 8 ppkt a) otrzymuje brzmienie:  

otrzymuje stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania w wysokości zgodnie z Uchwałą 

Nr 3/2020 Senatu UMB w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę w celach naukowych, 

dydaktycznych i szkoleniowych pracowników doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku 

5) § 6 pkt IV ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

2. Przewidziane do realizacji są następujące działania:  

1) dla kierunku Analityka Medyczna, II-V rok: 
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a) Choroby cywilizacyjne jako problem interdyscyplinarny, w podziale na 2 edycje dla roczników 

2020/2021 (edycja I), 2021/2022 (edycja II), realizowane w formie wykładów (5h/rok) oraz 

seminariów laboratoryjnych (15h/rok) x 2 grupy rocznie, 

b) Znaczenie modyfikacji białek w chorobach zapalnych, w roku akademickim 2021/2022  realizowane 

w formie 5 h wykładów oraz 15h seminariów laboratoryjnych  w 4 grupach. 

c) Omiczne podejście do diagnostyki,  w roku akademickim  2021/2022 realizowane w formie 5h 

wykładów oraz 15h seminariów laboratoryjnych w 4 grupach. 

2) dla kierunku Analityka Medyczna, II- V rok: 

a) Zaawansowane techniki analityczne w badaniach biomedycznych, realizowane  

 w roku akademickim 2021/22 w formie seminariów (10hx 2 grupy) 

b) Możliwości wykorzystania metod separacyjnych w diagnostyce, realizowane w roku akademickim  

2021/2022 w formie seminariów (10h x 4 grupy). 

 

6) § 6 pkt V ust. 2 ppkt j) otrzymuje brzmienie: 

Zastosowanie genetyki w klinikach i społeczeństwie, realizowane w formie wykładów (2 h/rok) 

 

7) §7 pkt III ust. 3 ppkt a) otrzymuje brzmienie:  

132 osoby z WL (kierunek Lekarski V i VI r., łącznie 4 lata akademickie: 2018/19-2021/22). 

 

8) §7 pkt XVIII ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Wsparciem zostaną objęci studenci V roku, a w roku akademickim 2021/2022 także studenci VI roku 

jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na Wydziale 

Lekarskim UMB. 

9) W §7 po dotychczasowej treści  dodaje się punkty XXI -XXIII w brzmieniu:  

XXI Zasady uczestnictwa w warsztatach Stylizacja brwi i rzęs 

1. Działanie związane z udziałem Uczestników Zadania 4 w warsztatach mających na celu nabycie 
kompetencji w zakresie profesjonalnej stylizacji brwi i rzęs. 

2. Wsparciem zostaną objęci studenci dwóch ostatnich lat studiów pierwszego oraz drugiego stopnia 
kierunku kosmetologia prowadzonych w trybie stacjonarnym na Wydziale Farmaceutycznym UMB. 

3. Warsztaty prowadzone będą w dziesięciu 4-osobowych grupach (razem 40 osób w 1 edycji). 

4. Każdy Uczestnik weźmie udział w jednych 16-godzinnych warsztatach. 

 XXII Zasady uczestnictwa w warsztatach Stylizacja paznokci 

1. Działanie związane z udziałem Uczestników Zadania 4 w warsztatach mających na celu nabycie 
kompetencji w zakresie stylizacji paznokci. 

2. Wsparciem zostaną objęci studenci ostatnich dwóch lat studiów pierwszego stopnia kierunku 
kosmetologia prowadzonych w trybie stacjonarnym na Wydziale Farmaceutycznym UMB. 
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3. Warsztaty prowadzone będą w dwóch 4-osobowych grupach (razem 8 osób w 1 edycji). 

4. Każdy Uczestnik weźmie udział w jednych 32-godzinnych warsztatach. 

 

XXIII Zasady uczestnictwa w warsztatach Depilacja Lycon 

1. Działanie związane z udziałem Uczestników Zadania 4 w warsztatach mających na celu nabycie 

kompetencji w zakresie profesjonalnej depilacji. 

2. Wsparciem zostaną objęci studenci dwóch ostatnich lat studiów pierwszego oraz drugiego stopnia 

kierunku kosmetologia prowadzonych w trybie stacjonarnym na Wydziale Farmaceutycznym UMB. 

3. Warsztaty prowadzone będą w czterech 4-osobowych grupach (razem 16 osób w 1 edycji). 

4. Każdy Uczestnik weźmie udział w jednych 16-godzinnych warsztatach. 

 

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

Aneksu. 


