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Podstawy przedsiębiorsczości akademickiej: zakładanie firm jednoosobowych, pozyskiwanie środków na finansowanie badań wdrożeniowych. Start upy - aspekty prawne i finnasowe - dr Gabriela Konopka-Cupiał

Sztuczna 

inteligencja w 

naukach 

medycznych gr 1

Sztuczna 

inteligencja w 

naukach 

medycznych gr 2

Przedmioty prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 

Podstawy 

przedsiębiorczoś

ci akademickiej 

Indywidualne warsztaty z promotorem  15 h seminarium w semestrze V (w czasie i miejscu wyznaczonym przez promotora)

Edukacja 

spersonalizowan

a w dydaktyce 

medycznej 

Europejskie 

systemy 

zdrowotne 

Sztuczna 

inteligencja w 

naukach 

medycznych gr 2

Sztuczna 

inteligencja w 

naukach 

medycznych gr 2

Sztuczna 

inteligencja w 

naukach 

medycznych gr 2

Psychologia 

kliniczna 

Psychologia 

kliniczna 

Psychologia 

kliniczna 

Psychologia 

kliniczna 

Interakcje leku z pożywieniem 

24.03.2022

Podstawy 

przedsiębiorczośc

i akademickiej 

Podstawy 

przedsiębiorczoś

ci akademickiej 

Bazy bioinformatyczne w naukach farmaceutycznych - prof. dr hab. Jadwiga Handzlik

Sztuczna inteligencja w naukach medycznych - prof. dr hab. Aleksander Mendyk

Psychologia kliniczna - dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała 

Europejskie systemy zdrowtne - dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ

Edukacja spersonalizowana w dydaktyce medycznej (nutoring, monitoring, coaching). Tutoring w PBL. Warsztaty z PBL - koordynator prof. dr hab. Magdalena Szopa, prof. UJ

Interakcje leku z pożywieniem aspekty kliniczne - koordynator prof. dr hab. Paweł Paśko

Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - koordynator dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ

FAKULTETY:
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Podstawy 

przedsiębiorczoś

ci akademickiej 
Edukacja 

spersonalizowan

a w dydaktyce 

medycznej 

7.04.2022

Organizacja i finansowanie ochrony 

zdrowia w Polsce
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ch 

31.03.2022

Interakcje leku z pożywieniem 

Edukacja 

spersonalizowana 

w dydaktyce 

medycznej 

17.03.2022

Interakcje leku z pożywieniem 

III rok, semestr VI letni 

Organizacja i finansowanie 

ochrony zdrowia w Polsce

Podstawy 

przedsiębiorczośc

i akademickiej 

Sztuczna inteligencja 

w naukach 

medycznych gr 1

Organizacja i 

finansowanie ochrony 

zdrowia w Polsce

Organizacja i finansowanie 

ochrony zdrowia w Polsce

Organizacja i 

finansowanie ochrony 

zdrowia w Polsce

Sztuczna inteligencja 

w naukach 

medycznych gr 1

03.03.2022

Interakcje leku z pożywieniem 

10.03.2022

Interakcje leku z pożywieniem 

Sztuczna inteligencja w naukach 

medycznych gr 1
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