Harmonogram zajęć Studiów Doktoranckich WIM na rok akademicki 2016/2017
Plan wykładów dla uczestników II roku Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2016/2017
* Łączna punktacja za zajęcia obowiązkowe za III i IV semestr – 5 pkt. ECTS (15 godz.)
** Łączna punktacja za zajęcia fakultatywne za III i IV semestr – 5 pkt. ECTS (15 godz.)
*** Punktacja za udział w sesji sprawozdawczej za III i IV semestr: bierny – 1,5 pkt. ECTS (6 godz.), czynny (prezentacja wyników badań, obowiązkowa w ciągu całego toku
studiów) – 5 pkt. ECTS

Semestr III
Data,
miejsce
27.10.2016
Aula

10.11.2016
Sala 236

Godzina

Przedmiot wykładu

Wykładowca

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017
10.00

Immatrykulacja i wręczenie indeksów
Wykład inauguracyjny

Kierownik Studiów Doktoranckich

11.30

Sesja sprawozdawcza uczestników SD***

opiekun naukowy, uczestnik SD

10.00

Wybrane problemy bioetyki i prawa medycznego*.
dr Józef Bukowski, WIM
Paternalizm i autonomia we współczesnej medycynie. Poszanowanie praw człowieka
(2 godz.)

12.00

Własność intelektualna w nauce – współczesne dylematy* (1 godz.)

mec. Barbara Celejowska

Grudzień 2016 Zajęcia fakultatywne – praktyczne
Sala WTI
10.00
Statystyka medyczna ** (3 godz.)

dr n. med. Janusz Sierdziński, WUM

8.12.2016
Sala 236

12.01.2017
Sala 236

10.00

Przewlekła choroba wieńcowa – podział, epidemiologia i zasady postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego* (1 godz.)

gen. bryg .prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak,
WIM

11.00

Nowości diagnostyki laboratoryjnej w chorobach cywilizacyjnych* (1 godz.)

dr hab. n. med. Wiesław Piechota, WIM

10.00

Metody badawcze z zakresu nauk podstawowych w biomedycynie* (1 godz.)

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, WIM

11.00

Zasady funkcjonowania trauma teamu według ATLS (1 godz.)

ppłk dr n. med. Robert Brzozowski, WIM

12.00
10.00

prof. dr hab. n. med. Marek Wichrowski, WUM
Podstawy biostatystyki (2 godz.)

dr n. med. Janusz Sierdziński, WUM

1

12.00
9.02.2017
Komercjalizacja wyników badań naukowych (1 godz.)
Sala 236
od 11.2016 do Zajęcia fakultatywne – praktyczne
01.2017
Kliniki/
Uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych w Klinice/Zakładzie** (4 godz.)
Zakłady
WIM
do 15.02.2017 Zaliczenie semestru
Przedłożenie kierownikowi Studiów Doktoranckich: sprawozdania z postępów pracy naukowej,
indeksu z wpisami zaliczeń zajęć obowiązkowych (wykłady) i fakultatywnych

mgr Karolina Dzwonek, WUM

opiekun naukowy

opiekun naukowy
uczestnik Studiów Doktoranckich

Plan wykładów dla uczestników II roku Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2016/2017
* Łączna punktacja za zajęcia obowiązkowe za III i IV semestr – 5 pkt ECTS (15 godz.)
** Łączna punktacja za zajęcia fakultatywne za III i IV semestr – 5 pkt ECTS (15 godz.)
*** Punktacja za udział w sesji sprawozdawczej za III i IV semestr: bierny – 1,5 pkt ECTS (6 godz.), czynny (prezentacja wyników badań, obowiązkowa w
ciągu całego toku studiów) – 5 pkt. ECTS
Semestr IV
Data,
miejsce
9.03.2017
Sala 236

godzina

Wykładowca

Wykłady z cyklu: „Stany zagrożenia życia”
1000
Hiponatremia – jako zagrożenie życia* (40 min.)

dr n. med. Przemysław Witek, WIM

1045

Nerki w stanach zagrożenia życia: kiedy sprawcą a kiedy ofiarą?* (40 min.)

prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz, WIM

Postępy kardiologii interwencyjnej* (40 min.)
Wybrane problemy filozofii medycyny* (1 godz.)
Postępy neuroradiologii: od struktury do funkcji* (1 godz.)

dr n. med. Wojciech Wąsek, WIM
prof. dr hab. n. med. Marek Wichrowski, WUM
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki, PAN

1130
1230
13.04.2017 – 1000
Sala 236
1100
1200

1

Przedmiot wykładu

Postępy neurologii: od łagodnych zaburzeń poznawczych do otępienia – diagnostyka prof. dr hab. n. med. Adam Stępień, WIM
i terapia* (1 godz.)
Współczesne metody postępowania przeciwzakrzepowego* (1 godz.)
dr hab. n. med. Elżbieta Kobielska, WIM

Możliwość uzupełnienia godzin wykładowych do wymaganych 15 godz. w obu semestrach

28.04.2017 r. Zajęcia fakultatywne – praktyczne
Sala 236
1000
Zajęcia praktyczne z dobrych projektów badawczych** (3 godz.)

prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz
(Rada Programowa WIM)

11.05.2017
Sala 236

1000

Dzieje medycyny od starożytności do początku XX wieku* (2 godz.)

dr n. med. Hanna Celnik, WUM

1200

Hematologia – czy rzeczywiście wąską dziedziną?* (1 godz.)

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek, WIM

26.05.2017
Aula
2
1 VI 2017
Sala 236

1000

Sesja sprawozdawcza uczestników SD*** (3 godz.)

opiekun naukowy, uczestnik SD

1000

Podstawy fizykalne terapii i diagnostyki elektromagnetycznej (1 godz.)

prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, WIM

1100

Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna za nieprzestrzeganie standardów
badań naukowych z udziałem ludzi (2 godz.)
od 03.2017 do Zajęcia fakultatywne – praktyczne
06.2017
Kliniki/
Uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych w Klinice/Zakładzie** (5 godz.)
Zakłady
WIM
do 15.06.2017 Zaliczenie semestru
Przedłożenie kierownikowi Studiów Doktoranckich: sprawozdania z postępów pracy naukowej,
indeksu z wpisami zaliczeń zajęć obowiązkowych (wykłady) i fakultatywnych

2

Możliwość uzupełnienia godzin wykładowych do wymaganych 15 godz. w obu semestrach

dr Józef Bukowski, WIM
opiekun naukowy

opiekun naukowy
uczestnik Studiów Doktoranckich

