Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza nabór na
I edycję specjalizacji z TOKSYKOLOGII
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

INFORMACJE OGÓLNE:
Specjalizację mogą podjąć osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera. Specjalizacja jest jednostopniowa,
w tym samym czasie można odbywać tylko jedną specjalizację. Specjalizacja trwa 36 miesięcy (3 lata) i obejmuje staż
podstawowy w wymiarze 1800 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji, kształcenie
teoretyczne (kursy) w wymiarze 380 godzin oraz praktyczne w miejscu pracy.
Pozostały czas specjalizacji przeznaczony jest na samokształcenie, przygotowanie pracy poglądowej, studiowanie zalecanego
piśmiennictwa i uczestniczenie w innych formach kształcenia wskazanych przez kierownika specjalizacji

ADRESACI STUDIÓW:
absolwenci biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii chemicznej, inżynierii środowiskowej, technologii żywności i
żywienia człowieka oraz osoby posiadające inne kwalifikacje (patrz pkt. 2, 3).

WARUNKI PRZYJĘCIA:
1. ABSOLWENCI biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii chemicznej, inżynierii środowiskowej,
technologii żywności i żywienia człowieka
do specjalizacji przystąpić może osoba, która spełnia następujące warunki:
- posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu określone w rozporządzeniu,
- wykonuje co najmniej przez okres jednego w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne
z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1 etap (należy złożyć do Biura Oddziału Kształcenia Podyplomowego):
1) wniosek (kwalifikacyjny);
2) odpis dyplomu szkoły wyższej;
3) potwierdzenie opłaty wstępnej w kwocie 70.00 zł;
4) dokumenty potwierdzające wykonywanie czynności zawodowych.

2. OSOBY POSIADAJĄCE INNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
do specjalizacji przystąpić może osoba, która spełnia następujące warunki:
- posiada inne kwalifikacje do wykonywania zawodu niż określone w rozporządzeniu,
- wykonuje co najmniej przez trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne
z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie
- uzyskała zgodę Dyrektora Centrum
WYMAGANE DOKUMENTY:

1 etap (należy złożyć do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kard Medycznych):
- wniosek (kwalifikacyjny) do wniosku dołącza się:
- podanie do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) uzasadniające wniosek;
- odpis dyplomu szkoły wyższej oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
- opinię konsultanta wojewódzkiego lub konsultanta krajowego w dziedzinie właściwej dla specjalizacji
lub pokrewnej, potwierdzającą posiadane przez wnioskodawcę umiejętności oraz uwzględniającą
potrzeby zatrudnienia specjalistów w tej dziedzinie na terenie danego województwa;
- opinię właściwego dla danej specjalności towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia zawodowego
2 etap
Ośrodek wojewódzki po sprawdzeniu formalnym dokumentów, o których mowa przesyła je do
Centrum (CMKP);
3 etap
Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) na podstawie opinii zespołu
ekspertów wydaje zgodę na rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie lub odmawia jej wydania.
Na odmowę zgody przysługuje wnioskodawcy odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.
4 etap (należy złożyć do Biura Oddziału Kształcenia Podyplomowego).

Osoba, która uzyskała zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP)
na rozpoczęcie specjalizacji, może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego składając do Biura
Oddziału Kształcenia Podyplomowego:
1) wniosek (kwalifikacyjny);
2) odpis dyplomu szkoły wyższej;
3) potwierdzenie opłaty wstępnej w kwocie 70.00 zł;
4) dokumenty potwierdzające wykonywanie czynności zawodowych;
5) zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP)
(z załączonymi do podania dokumentami).
5) zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP)
(z załączonymi do podania dokumentami).

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów do:

Biura Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego,
ul. Muszyńskiego 1,90-151 Łódź
w dniach pn.– pt. 9.00 - 14.00 (w środy Biuro jest nieczynne dla interesantów).
opłatę wstępną prosimy dokonywać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
AL. KOŚCIUSZKI 4
90-419 ŁÓDŹ
92 1050 0099 7075 1111 1111 1111
z dopiskiem Specjalizacja z Toksykologii

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU DO 20 CZERWCA 2015
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

dokumenty należy składać w terminie od 01.04.2015r. do 20.06.2015 r.

PROGRAM SPECJALIZACJI DOSTĘPNY NA www.cmkp.edu.pl
Moduł
(tytuł kursu)

L. p

Teoria
Liczba godzin
160
60

I
II

Toksykologia ogólna

III

Toksykologia żywności

60

IV

Toksykologia kliniczno-sądowa z elementami
toksykologicznej diagnostyki laboratoryjnej, w tym wykłady
30 godzin, ćwiczenia 50

80

V

Zagadnienia prawno-organizacyjne. Zasady systemu
zapewnienia jakości.

20

Łącznie

380

Toksykologia środowiska

WARUNKI UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY: uzyskanie zaliczeń ze wszystkich modułów, staży przewidzianych programem
specjalizacji, uzyskanie zaliczenia z języka obcego w wyniku przeprowadzonego egzaminu w uczelni medycznej , przygotowanie
pracy poglądowej lub pracy oryginalnej zaopiniowanej przez kierownika specjalizacji oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z
egzaminu kończącego specjalizację.
KONTAKT: Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź
tel. (0-42) 677-91-02, 677-93-05
fax. (0-42) 677-91-03

e-mail:magdalena.anna.kowalska@umed.lodz.pl
www.umed.lodz.pl

Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych z całej Polski.
Dysponujemy 25 miejscami na specjalizację!

