
МЕДИЧНЕ НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ У ПОЛЬЩІ  

 

 

 

ІМАНС за підтримки Президента міста Жешув  організовує наукове медичне 

стажування в м. Жешуві для обміну досвідом між польськими й українськими 

медиками та для здобуття практичних навиків для майбутніх лікарів з ВНЗ України 

на прикладі медицини європейського зразка. 

 

Дати проведення: 22 - 26 січня 2018 року 

Місце проведення: Жешув, Польща 

Спеціалізація:  загальна медицина, хірургія, кардіологія,     

                          педіатрія, гінекологія 

Цільова аудиторія: інтерни, лікарі, викладачі ВНЗ, науковці,  

                                 усі зацікавлені у проходженні стажування. 

 

Дедлайн реєстрації: 24 грудня 2017 року 

Організаційний внесок: 283 Євро покриває: 

 проживання з харчуванням BB 

 навчальну програму 

 сертифікат, що засвідчує участь у проекті 

 інтеграційно-екскурсійну програму. 

Після успішного завершення програми учасники отримають сертифікат про 

проходження наукового стажування у Польщі – 108 академічних годин. 



Програма стажування передбачає наступні навчальні візити: 

 Факультет медицини Університету Жешува 

 Спеціалізована лікарня Про-Фамілія 

 Регіональний Навчальний Центр Реабілітації для дітей та молоді в Жешуві 

 Обласна клінічна лікарня № 2 ім. Святого Ядвіга в Жешуві 

 Інноваційний науково-дослідницький центр 

 Медичний центр Асклепіос 

 Медичний центр та лікарня Святої Родини в м.Ланцузі 

та тренінг “Можливості працевлаштування і навчання у Польщі для медичних 

працівників’’. 

ПРОГРАМА  

МЕДИЧНОГО НАУКОВОГО СТАЖУВАННЯ У ПОЛЬЩІ  

 

1 ДЕНЬ – 22/01/2017 

13:00 – Відкриття програми в Університеті Жешува. Вступне слово, презентація 

Інституту Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці. 

16:00 – Відвідування кафедр факультету медицини Університету Жешува. 

18:00 – Інтеграційний вечір знайомств. 

 

2 ДЕНЬ – 23/01/2017 

10:00 - Регіональний Навчальний Центр Реабілітації для дітей та молоді в Жешуві. 

14:00 - Медичний центр Асклепіос. 

 

3 ДЕНЬ – 24/01/2017 

10:00 - Спеціалізована лікарня Про-Фамілія в Жешуві. 

14:00 - Обласна клінічна лікарня № 2 в Жешуві. 

 

4 ДЕНЬ – 25/01/2017 

10:00 - Лікарня Святої Родини в м.Ланцузі. 

14:00 - Медичний центр в м.Ланцузі. 

 

5 ДЕНЬ – 26/01/2017 

10:00 -  Тренінг “Можливості працевлаштування і навчання у Польщі для медичних 

працівників’’. 

13:00 – Закриття програми, видача сертифікатів про стажування. 


