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Szkolenia dla kadry dydaktycznej WCSM zaplanowane na rok 2021 

 
            Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej realizuje szkolenia dla kadry dydaktycznej prowadzącej kształcenie na 

kierunku lekarskim oraz na kierunku pielęgniarstwo organizowane w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu 

o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego” w następujących terminach: 

 

I edycja szkoleń: 

 

Data szkolenia Kierunek Lekarski Kierunek Pielęgniarstwo 

01-03.03.2021 r. „Instruktor symulacji niskiej wierności w zakresie 

umiejętności technicznych i chirurgicznych dla 

kierunku lekarskiego” 

„Instruktor symulacji niskiej wierności w zakresie 

umiejętności technicznych i chirurgicznych dla 

kierunku pielęgniarstwo” 

08-10.03.2021 r. 

23-24.03.2021 r. 

 

„Symulacja wysokiej wierności w naukach 

niezabiegowych i zabiegowych dla kierunku 

lekarskiego” 

„Symulacja wysokiej wierności w naukach 

niezabiegowych i zabiegowych dla kierunku 

pielęgniarstwo” 

11.03.2021 r. „Techniki psychologiczne w kształceniu 

symulowanym dla kierunku lekarskiego” 

„Techniki psychologiczne w kształceniu 

symulowanym dla kierunku pielęgniarstwo” 

24-26.05.2021 r. 

31.05.-

01.06.2021 r.  

„Symulacja wysokiej wierności z pacjentem 

standaryzowanym dla kierunku lekarskiego” 

„Symulacja wysokiej wierności z pacjentem 

standaryzowanym dla kierunku pielęgniarstwo” 
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II edycja szkoleń:   

 

Data szkolenia Kierunek Lekarski Kierunek Pielęgniarstwo 

14.09.2021 r.  

 

„Techniki psychologiczne w kształceniu 

symulowanym dla kierunku lekarskiego” 

„Techniki psychologiczne w kształceniu 

symulowanym dla kierunku pielęgniarstwo” 

20-24.09.2021 r. „Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu 

OSCE dla kierunku lekarskiego” 

„Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu 

OSCE dla kierunku pielęgniarstwo” 

04-08.10.2021 r. „Symulacja wysokiej wierności dla kierunku 

lekarskiego” 

„Symulacja wysokiej wierności dla kierunku 

pielęgniarstwo” 

12-14.10.2021 r. „Instruktor symulacji niskiej wierności w zakresie 

umiejętności technicznych i chirurgicznych dla 

kierunku lekarskiego” 

„Instruktor symulacji niskiej wierności w zakresie 

umiejętności technicznych i chirurgicznych dla 

kierunku pielęgniarstwo” 

20-22.10.2021 r. 

28-29.10.2021 r. 

 „Symulacja wysokiej wierności z pacjentem 

standaryzowanym dla kierunku pielęgniarstwo” 

16-17.12.2021 r. 

20-22.12.2021 r. 

„Instruktor scenariuszy kształcenia dla kierunku 

lekarskiego” 

„Instruktor scenariuszy kształcenia dla kierunku 

pielęgniarstwo” 

 

 

 

Szkolenia odbywają się w budynku Collegium Medicum  (45-052 Opole, ul. Oleska 48) w Wieloprofilowym Centrum Symulacji 

Medycznej UO. Uczestnikami szkoleń jest kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia  z zakresu symulacji medycznej dla studentów 

kierunku lekarskiego i kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Opolskim. 

Każde ze szkoleń zakończone jest otrzymaniem certyfikatu. 


