
KOMUNIKAT I 

Szanowni Państwo, 

mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w III Sympozjum Symulacji 

Medycznej "Współczesne trendy w kształceniu na kierunkach medycznych", które 

odbędzie się w dniach  19-20 maja 2022 r. w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. 

Sympozjum będzie kontynuacją wcześniejszych edycji, które były organizowane przez Zakład 

Pielęgniarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. 

 

Symulacja medyczna to obecnie bardzo szybko rozwijająca się metoda kształcenia studentów 

na kierunkach medycznych, która stwarza możliwość uczenia się i oceny umiejętności 

klinicznych na różnych poziomach edukacji danego kierunku, np. pielęgniarstwa, położnictwa 

czy ratownictwa medycznego.  

Wymiana doświadczeń, zaprezentowanie badań czy dyskusje w tak szerokim, 

międzynarodowym środowisku pozwolą na zweryfikowanie tego co już zostało dokonane w 

tak szybko rozwijającej się dziedzinie, jaką jest symulacja medyczna, a co jeszcze należy zrobić 

by zwiększyć jej efektywność. 

 

Konferencja jest otwarta dla wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką związaną z 

symulacją medyczną,  a uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich badań 

oraz wziąć udział w sesjach naukowych i warsztatach, które poprowadzą doświadczeni 

moderatorzy. 

 

W pierwszym dniu sympozjum zaplanowano sesję Badania naukowe dotyczące symulacji  

w naukach o zdrowiu i naukach medycznych oraz sesję dotyczącą symulacji w opiece 

zdrowotnej w Polsce i na świecie, która będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń.  

W drugim dniu zaplanowano sesję dotyczącą zarządzania centrami symulacji medycznej, po 

której odbędą się warsztaty dla uczestników sympozjum z podziałem na grupy. 

Podczas sympozjum odbędą się sesje plakatowe adresowane do studentów. 

 

KOMITET HONOROWY SYMPOZJUM 

dr hab. Zbigniew Barabasz prof. KPU - Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie 

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa będzie dostępny w kolejnym komunikacie. 

Udział w sympozjum jest bezpłatny. 

Organizacja konferencji została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach 

programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych (umowa nr 

DNK/SP/515168/2021, projekt pt.: III Sympozjum Symulacji Medycznej „Współczesne trendy  

w kształceniu na kierunkach medycznych”). W ramach programu Doskonała nauka przyznano 

dofinansowanie w wysokości 55 250 zł (całkowity planowany budżet projektu 61 550 zł). 


