akademiki:

Collegium Medicum
www.cm.uz.zgora.pl

UZ dysponuje 6 domami studenckimi
w Zielonej Górze oraz 2 akademikami
w Sulechowie. Opłata uzależniona jest
od liczby miejsc w pokoju i wynosi od
210 zł w pokoju 3-osobowym do 405 zł
w pokoju 1-osobowym + w niektórych
dodatkowa opłata za media.

www.dss.uz.zgora.pl
ul. zyty 28
65-046 zielona góra
tel. 68 328 31 05
e-mail: biurodziekana@cm.uz.zgora.pl

rekrutacja 2020/2021
www.uz.zgora.pl

SzCzegÓŁoWe iNForMaCje
o rekrutaCji:
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
pok. 403 R - 404 R (IV piętro)
tel.: 68 328 29 37; 68 328 29 36;
68 328 32 70
rekrutacja@uz.zgora.pl
http://rekrutacja.uz.zgora.pl

facebook.com/Uniwersytet.Zielonogorski

Pomoc materialna
dla studentów:
• stypendium socjalne 780 zł, stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości 1050 zł;
• stypendium dla osób niepełnosprawnych I stopień - 500 zł, II
stopień - 400 zł, III stopień - 300 zł
(stopnie niepełnosprawności);
• zapomogi (jednorazowo od 100
zł do 1500 zł, maksymalnie dwie
w roku akademickim);
• stypendium rektora 780 zł.

www.dss.uz.zgora.pl

MoSt, MoSteCH, erasmus+:
Na UZ studia realizowane są zgodnie
z zasadami elastycznego systemu
kształcenia oraz w oparciu o European
Credit Transfer System (ECTS). Dzięki
transferowi osiągnięć, student UZ ma
możliwość odbywania części studiów
w innej uczelni w kraju i za granicą.
W programie MOST uczestniczą
wszystkie polskie uniwersytety, więc
studenci kierunków humanistycznych
(i technicznych np. AGH, WAT) mają
możliwość zaliczenia semestru nauki
na dowolnie wybranym uniwersytecie.
Studenci kierunków technicznych
korzystają z dobrodziejstwa programu
MOSTECH. Uczestniczą w nim
polskie politechniki i inne uczelnie
techniczne. Zielonogórscy żacy mają
więc możliwość zaliczenia semestru
nauki na jednej z 25 polskich uczelni
technicznych.
Studenci UZ mogą skorzystać z programu Erasmus+, finansowanego
ze środków Unii Europejskiej i przez
jeden bądź dwa semestry studiować
na jednej z zagranicznych uczelni,
a także odbywać praktyki w firmach

poza granicami Polski. O wyjazd
w ramach programu Erasmus+ mogą
ubiegać się studenci UZ, nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów
pierwszego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich. Zachęcamy do skorzystania z możliwości
odbycia praktyki także niedawnych
absolwentów UZ. Uniwersytet
Zielonogórski współpracuje z ponad
140 uczelniami zagranicznymi z całej
Europy i świata.
Szczegółowa oferta programu
dostępna jest na stronie:

www.erasmus.uz.zgora.pl

uniwersyteckie Centrum
kształcenia językowego:
• Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza
wszystkich zainteresowanych na
kursy języków obcych.
• Uniwersytet Zielonogórski
prowadzi kursy dla mieszkańców
miasta, studentów, doktorantów
i pracowników UZ.
• UCKJ organizuje odpłatne kursy
języka: angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, szwedzkiego, włoskiego
i nowość! – portugalskiego na
wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2 czyli od początkujących do zaawansowanych).
• Oferujemy atrakcyjne ceny,
wysoką jakość kształcenia oraz
dogodne warunki płatności.
Szczegółowe informacje na:

www.uckj.uz.zgora.pl
Kontakt e-mail:

biuro@uckj.uz.zgora.pl

Collegium Medicum
OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2020-2021

Collegium Medicum
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
został powołany w maju 2015 roku.
Jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Zielonogórskiego, władz
samorządowych województwa
lubuskiego i miasta Zielona Góra
w odpowiedzi na deficyt lekarzy
oraz pielęgniarek w regionie lubuskim. Od 2 października 2019 r.
Wydział nosi nazwę Collegium
Medicum.

także dzięki ścisłej współpracy
z wydziałami uniwersyteckimi
i jednostkami Parku NaukowoTechnologicznego Uniwersytetu
Zielonogórskiego sp. z o. o.
specjalizującymi się w biologii
molekularnej, inżynierii biomedycznej i nanotechnologii oraz
lubuskimi instytucjami zdrowia
publicznego. Collegium Medicum
stanowi jedną z najnowocześniej-

Infrastruktura Collegium Medicum
została przygotowana do kształcenia 1 000 studentów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwie
i ratownictwie medycznym, zgodnie
z klasyfikacją dziedzin i dyscyplin
naukowych w Polsce.

Studenci Collegium Medicum kształcą się w trybie studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych. Rozwijają swoje
zainteresowania badawcze i kliniczne
w licznych studenckich kołach
naukowych oraz w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów
Medycyny IFMSA, których działalność
jest corocznie nagradzana Laurem
Naukowca przez Parlament Studencki
UZ. Poprzez wymianę międzynaro-
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I stopni a
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Lekarski

I stopnia

+

Pielęgniarstwo

+

Ratownictwo medyczne

+

Bazę dydaktyczną i kliniczną
tworzą nowoczesne laboratoria,
pracownie i sale wykładowe
Uniwersytetu Zielonogórskiego
i Szpitala Uniwersyteckiego im.
Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, sp. z o.o. Wszystkie
jednostki Collegium Medicum są
przygotowywane do zapewnienia
wysokiego poziomu jakości
kształcenia, jak i prowadzenia
badań naukowych. Jest to możliwe
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jednoliste
magistersk ie

II stopnia

jednoliste
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+

+
+

szych instytucji dydaktycznych
i medycznych w województwie
lubuskim. W styczniu 2019 r. rozpoczęło działalność Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
dla studentów pielęgniarstwa.
Obecnie prowadzone są prace nad
uruchomieniem Wieloprofilowego
Centrum Symulacji Medycznej
przeznaczonego dla studentów
wszystkich kierunków medycznych.

dową w ramach programu SCOPE/
IFMSA i program Erasmus+ oraz porozumień z jednostkami medycznymi,
studenci mogą odbywać wakacyjne
praktyki zawodowe oraz realizować
część programu studiów w krajach
europejskich (m.in. w Niemczech,
Francji, Grecji, Portugalii, Rumunii)
oraz na świecie, a poprzez program
MOST także w innych uczelniach
w Polsce. Collegium Medicum jest
organizatorem kongresów krajowych

i międzynarodowych, jak Forum
Chirurgii Kręgosłupa, Zjazd Polskiego
Towarzystwa Medycyny Sportowej,
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Expo Zaawansowane Symulacje Medyczne, a także
cyklicznych spotkań naukowo-szkoleniowych dotyczących diabetologii,
transplantologii, geriatrii i gerontologii
oraz problemów medycyny klinicznej.
Od 2017 roku Wydział Lekarski i Nauk
o Zdrowiu, a od 2019 Collegium Medicum jest gospodarzem Mistrzostw
Polski w szyciu chirurgicznym.

Perspektywy rozwoju
zawodowego absolwentów
Collegium Medicum
Absolwent kierunku lekarskiego
odbywa 13-miesięczny staż i przystępuje do Lekarskiego Egzaminu
Końcowego (LEK), a po jego zdaniu
uzyskuje prawo wykonywania
zawodu lekarza, uprawniające
do podjęcia pracy w publicznych
i niepublicznych zakładach opieki
zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich,
w klinikach uniwersyteckich. Dla
potrzeb szkolenia w ramach praktyk
i stażu zmodernizowano infrastrukturę Szpitala Uniwersyteckiego w
Zielonej Górze, sp. z o.o. i Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Zdobyta
wiedza i doświadczenie umożliwiają
absolwentom podjęcie samodzielnej pracy klinicznej, kontynuację
nauczania praktycznego w ramach
różnych specjalizacji medycznych,
jak również wybór kariery naukowej.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) jest uprawniony
do samodzielnego wykonywania
określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych,
kontynuuje kształcenie w formie
kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych, a także specjalizacji. Miejscem pracy mogą być
szpitale, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej, domy opieki
społecznej oraz inne instytucje.
Współpraca Collegium Medicum
z publicznymi i niepublicznymi
jednostkami opieki zdrowotnej
umożliwia zatrudnienie w regionie lubuskim w najlepszych
jednostkach opieki medycznej,
jak również otwiera perspektywę
rozwoju naukowego.
Absolwent kierunku ratownictwo
medyczne (studia pierwszego
stopnia) jest przygotowany do
samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych

Foundation for Advancement of
International Medical Education and
Research.

Współpraca
z przemysłem/firmami/
instytucjami

w szpitalnych oddziałach ratunkowych i zespołach ratownictwa
medycznego, w tym w lotniczym
zespole ratownictwa medycznego.
Jest przygotowany do prowadzenia
kursów, szkoleń i pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
oraz utrzymywania w pełnej gotowości stacjonarnych i mobilnych
punktów ratowniczych. Absolwent
kierunku ratownictwo medyczne
po odbyciu 6 miesięcznej praktyki

przystępuje do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM), a po jego zdaniu może
podjąć pracę w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego oraz kontynuować
naukę w ramach studiów drugiego
stopnia na wybranym kierunku.

Dlaczego
warto studiować
w Collegium Medicum
Program nauczania i sposób
realizacji kształcenia na każdym
z kierunków Collegium Medicum
wpisuje się w cele Lubuskiej
Strategii Ochrony Zdrowia, w misję
i strategię Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak i w potrzeby rynku pracy
w zakresie personelu medycznego.
Zgodnie z mottem Collegium „Nowe
technologie w badaniach, kształceniu i lecznictwie”, w procesie kształcenia teoretycznego i praktycznego

wykorzystywane są zaawansowane
rozwiązania technologiczne, najnowsze odkrycia naukowe, krajowe
i międzynarodowe wzorce oraz
modele dobrych praktyk. Wpisanie
Collegium Medicum do Światowego
Katalogu Szkół Medycznych (World
Directory of Medical Schools),
gwarantuje rozpoznawalność na
świecie dzięki współpracy z takimi
organizacjami, jak World Federation for Medical Education oraz

Collegium Medicum realizuje kształcenie na kierunkach odpowiadających potrzebom rynku pracy, zmianom demograficznym i zdrowotnym
społeczeństwa, przygotowanie
absolwentów do zapobiegania głównym zagrożeniom zdrowia. Kładzie
nacisk na kształcenie związane z realizacją i komercjalizacją badań naukowych, służące zdobywaniu przez
studentów wiedzy i umiejętności
opartej na rozwiązywaniu problemu
naukowego. Dba o kształcenie praktyczne współpracując z publicznymi
i niepublicznymi jednostkami opieki
zdrowotnej, instytutami badawczymi,
Parkiem Naukowo-Technologicznym
Uniwersytetu Zielonogórskiego
sp. z o.o., towarzystwami naukowymi, szkołami oraz ośrodkami sporu
i rekreacji.

