UWAGA!!!
NOWY NABÓR
STUDIA PODYPLOMOWE „Elementy metodologii badań empirycznych w
medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych”
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ogłasza nowy nabór na V EDYCJĘ
studiów podyplomowych ” Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania
statystyki w badaniach biomedycznych”

Rekrutacja prowadzona jest w dwóch krokach:
1. rejestracja on-line i złożenie dokumentów w formie papierowej:
06.06.2019-15.07.2019 r.
2. test sprawdzający: 15.07.2019-31.07.2019 r.
Planowane terminy:
06-10.08.2019 r. – Zebranie komisji kwalifikacyjnej
15.08.2019 r. – Wydanie decyzji
16.08-08.09.2019 r. – Podpisywanie umów

PLANOWANY TERMIN PIERWSZEGO ZJAZDU: 12-13.10.2019 r.

Koszt studiów podyplomowych: 8 000 zł (4 000 zł za semestr)
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-151 Łódź | ul. Muszyńskiego 1
tel. (042) 677 91 02, 677 93 05 | fax. (042) 677 91 03
www.okp.umed.pl

Informacje ogólne: Studia podyplomowe „Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania
statystyki w badaniach biomedycznych” mieszczą się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia te dają kompleksową wiedzę, integrując zagadnienia z zakresu nauk
statystycznych, matematycznych, informatycznych, medycznych, farmaceutycznych i przyrodniczych. Stanowią
odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie uzyskania wiedzy i umiejętności pomocnych w poprawnej analizie danych
naukowych, planowaniu badań naukowych, interpretacji publikacji medycznych. Treści programowe zapewniają
unikalność studiów przy zachowaniu ich profilu praktycznego.
Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie projektowania badań
empirycznych w medycynie, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod
opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach
naukowych.
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z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez specjalistów w zakresie statystycznej analizy danych ze StatSoft
Polska. Pod egidą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udało się zebrać grono uznanych specjalistów pracujących na
co dzień na różnych uczelniach w Polsce, m.in.: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Polskiej Akademii Nauk w
Krakowie.
Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli okazję uzyskać wiedzę na temat statystycznych aspektów
projektowania badań empirycznych w medycynie, wyboru odpowiednich metod statystycznych, poprawnej
interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich umiejętnego „przełożenia” na wnioski merytoryczne.
Adresaci studiów: Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe
oraz posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera lub inne tytuły równorzędne. Osoby zainteresowane odbyciem
studiów powinny posiadać co najmniej podstawową wiedzę z dziedziny statystyki.
Kierownik studiów: prof. dr hab. n.med. Cezary Watała
Wykładowcy: wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zaproszeni eksperci i specjaliści w zakresie
statystycznej analizy danych.
Organizacja zajęć: Zajęcia realizowane będą w ciągu dwóch semestrów w ramach sesji sobotnio-niedzielnych w
okresie październik - czerwiec, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem
studia trwają 2 semestry (232 godzin).
Forma zajęć: wykłady i ćwiczenia
Liczba miejsc: minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 25
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-151 Łódź | ul. Muszyńskiego 1
tel. (042) 677 91 02, 677 93 05 | fax. (042) 677 91 03
www.okp.umed.pl

Świadectwo ukończenia studiów: absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych pod
warunkiem uzyskania zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz uzyskania
pozytywnej ocena końcowej, wystawionej przez członków Komisji Egzaminacyjnej z uwzględnieniem ważenia liczby
osób w Komisji.
Warunki przyjęcia: do studiów przystąpić może osoba, która: złożyła następujące dokumenty:


podpisanego podania o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowanego z systemu rekrutacji
elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata,



odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (bądź ksero odpisu, potwierdzone za zgodność z oryginałem)



kopii dowodu tożsamości, potwierdzonej za zgodność z oryginałem na podstawie okazanego oryginału
dokumentu.



jedną aktualną fotografię kandydata

oraz:


kwestionariusz osobowy/krótkie treściwe CV, zawierające:
- przebieg edukacji,
- przebieg kariery zawodowej,
- główne osiągnięcia naukowe,
- inne istotne informacje

Koszt studiów: 8 000 zł (4 000 zł/semestr)
opłata kwalifikacyjna: 70 zł płatna na konto :
NA KONTO
18 1050 1461 1000 0024 1027 0249
Uniwersytet Medyczny, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź,
ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ
z dopiskiem „Studia podyplomowe - Biostatystyka" z imieniem i nazwiskiem kandydata.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
ul. Muszyńskiego 1, 90- 151 Łódź , parter pokój nr 4,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 tel. (42) 677- 91- 02
oraz wybrane soboty w godz. (8.00 - 11.00).
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