
 
Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00 

Zaproszenie do udziału w Studenckim Punkcie Konsultacyjnym 

dla studentów kierunku lekarskiego i farmacji (4 ostatnie semestry) 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w związku z realizacją projektu 

,,Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu’’ - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z 

Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej, Katedrą Geriatrii i Gerontologii oraz Katedrą Farmacji i 

biofarmacji Klinicznej zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Studenckiego 

Punktu Konsultacyjnego. 

 

Czym jest Studencki Punkt Konsultacyjny?  

1. Studencki Punkt Konsultacyjny obejmuje wspólne zajęcia studentów kierunku lekarskiego i 

farmacji podejmowane dla farmakoterapii u chorych starszych. 

2. Głównym celem Studenckiego Punktu Konsultacyjnego będzie utworzenie 2-4- osobowych 

zespołów studentów, którzy pod nadzorem nauczycieli akademickich i praktyków - 

opiekunów w zespołach będą udzielać konsultacji medycznych dla zgłaszających się do SPK 

seniorów. 

3. Nadzór nad każdą grupą sprawować będzie dwóch praktyków akademickich – lekarz oraz 

farmaceuta. 

4. Zajęcia w ramach Studenckiego Punktu Konsultacyjnego będą obejmowały, dla każdej grupy, 

20 godzin zajęć (po 45 minut). 

5. Zajęcia i spotkania z seniorami odbywać się będą w wersji online  

6. Przewidywany termin realizacji zajęć od listopada 2021 r. 

 

Kto może się zgłosić do udziału w Studenckim Punkcie Konsultacyjnym? 

Zajęcia skierowane są dla studentów kierunku lekarskiego i farmacji studiujących na 4 ostatnich 

semestrach. 

 

Ilu studentów może wziąć udział w zajęciach Studenckiego Punktu Konsultacyjnego? 

Łącznie zrekrutowanych zostanie 90 studentów, którzy podzieleni zostaną na grupy 2-4 osobowe. 

W tej edycji naborów do udziału w zajęciach zakwalifikowanych zostanie 50 studentów. 

 

Przykładowy harmonogram organizacji spotkań? 

Zajęcia nr 1 – 4 godziny lekcyjne g. 15:00 – 18:00 

Zajęcia nr 2 – 3 godziny lekcyjne g. 15:00 – 17:15 

Zajęcia nr 3 – 5 godzin lekcyjnych g. 15:00 – 18:45 

Zajęcia nr 4 - 5 godzin lekcyjnych g. 15:00 – 18:45 

Zajęcia nr 5 - 3 godziny lekcyjne g. 15:00 – 17:15 
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Rozpoczynając udział w zajęciach Studenckiego Punktu Konsultacyjnego student zobowiązuje się do 

udziału co najmniej w 90% zajęć.  

Jak można zgłosić się do udziału w Studenckim Punkcie Konsultacyjnym? 

Rekrutacja do udziału w Studenckim Punkcie Konsultacyjnym mają charakter dwuetapowy. 

Etap I – złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem w wyznaczonym terminie 

a) Dokumenty stanowią załączniki do ogłoszenia.  

b) Dokumenty należy pobrać, wydrukować i czytelnie uzupełnić. 

c) Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu, Uniwersytet Medyczny im. 

Karola Marcinkowskiego, Dział Nauki i Innowacji i Zarządzania Projektami ul. Fredry 10, 

Poznań p. 145 

d) Liczy się kolejność zgłoszeń do wyczepiania miejsc.  

e) Termin składania zgłoszeń do 15.11.2021r. do g. 15:00 

 

Etap II – wypełnienie Bilansu Kompetencji pozwalającego określić poziom kompetencji. 

Studenci, którzy złożą formularz zgłoszeniowy na wskazany adres mailowy otrzymają dostęp do 

Bilansu Kompetencji. Bilans będzie miał formę testu online z dostępem wyłącznie dla upoważnionych 

osób.  

W informacji zwrotnej student otrzyma wyniki testu ze wskazaniem mocnych i słabych stron. Wynik 

bilansu będzie też podstawą do uczestnictwa w innych szkoleniach, które organizowane będą w 

ramach projektu.  

Po zakończeniu udziału w projekcie Student zobowiązany będzie do ponownego uzupełnienia Bilansu 

Kompetencji w celu potwierdzenia wzrostu kompetencji w kluczowych obszarach.  

Studencki Punkt Konsultacyjny realizowany jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, 

komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00 

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu (ul. Fredry 10, p. 143): 

• Natalia Kuźniak: nkuzniak@ump.edu.pl, tel. 61 854 60 41, 

 

Załączniki do Zaproszenia: 

1. Formularz Zgłoszeniowy 

2. Oświadczenie 


