PODYPLOMOWE STUDIA
Z BIOETYKI
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie zaprasza na Podyplomowe Studia z Bioetyki. Przeznaczone są one dla
absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki i etyki
medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach,
do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie
zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach
opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności
w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia
funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia
i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród
chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia.
LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

3 semestry (360 godzin)

20.09.2014 – 01.10. 2014 r.

OPŁATY

DANE TELEADRESOWE

l 100 zł – opłata rekrutacyjna przy
składaniu dokumentów,
l ok. 900 zł – za semestr.
Opłaty związane z postępowaniem
rekrutacyjnym, wnoszone są
na indywidualny rachunek bankowy
kandydata wygenerowany w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów
UPJPII www.irk.upjp2.edu.pl

Instytut Nauk o Rodzinie,
Wydział Nauk Społecznych
Sekretariat: mgr Małgorzata Piega
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3,
parter, pok. 52
tel. 12 422 31 44 wew. 13
e‑mail: podyplwns@upjp2.edu.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

l rejestracja – strona internetowa:
irk.upjp2.edu.pl
l podanie do kierownika studiów
l kwestionariusz osobowy – plik
do pobrania: upjp2.edu.pl/download/
kwestionariusz_ed..pdf (formularz
dostępny również w sekretariacie)
l życiorys
l odpis dyplomu ukończenia studiów
wyższych
l kserokopia dowodu osobistego
l 1 fotografia
l dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej
l dowód wpłaty czesnego za pierwszy
semestr studiów – po przyjęciu
na studia
REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

1.06.2014 – 19.09.2014

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

poniedziałek: 9.00–12.00
wtorek: 9.00–12.00
środa: 9.00–12.00
piątek: 13.00–17.00
sobota: 9.00–12.00
KIEROWNIK STUDIÓW

ks. dr hab. Andrzej Muszala
KRYTERIA NABORU

kolejność zgłoszeń
LIMIT MIEJSC

dolny – 20 osób
górny – 40 osób
INFORMACJE DODATKOWE

Zajęcia odbywają się w soboty
w godzinach 9.00–17.15.
Pierwsze spotkanie: 4. X. 2014 r.,
Kraków, ul. Franciszkańska 1,
sala 301 (oficyna, III piętro)

Więcej informacji na: www.bioetyka.krakow.pl

