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Charakterystyka projektu
•  6-letnie jednolite studia podzielone na część podstawową (3 lata) i część kliniczną (3 lata).

•  Przeładowany wiedzą teoretyczną program studiów zastąpiony większą
    ilością zajęć klinicznych oraz kształceniem problemowym
    i nauczaniem zintegrowanym.

•  Zmniejszenie barier dla studentów niepełnosprawnych przez
    wprowadzenie nowoczesnych narzędzi informatycznych
    (sale multimedialne).

•  Cykl szkoleń specjalistycznych w systemie ciągłym dla kadry
    medycznej i administracyjnej sektora ochrony zdrowia,
    umożliwiający stałe poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie 
    kwalifikacji pracowników.

•  Wprowadzenie Operacji Sukces na Uniwersytecie Medycznym
    w Łodzi to podniesienie kompetencji i umiejętności, 
    zarówno absolwentów Uczelni, jak i kadry akademickiej 
    oraz zwiększenie szans na znalezienie pracy 
    na dynamicznie zmieniającym
    się rynku pracy.

Operacja Sukces
to unikatowy w skali kraju projekt finansowany z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej mający na celu reformę  programu studiów na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W nowym programie wykorzystano rozwiązania 
stosowane w czołowych europejskich i amerykańskich uniwersytetach medycznych.

              »  elastycznosc
        •  szeroka oferta atrakcyjnych zajęć fakultatywnych już od pierwszego roku studiów,

   •  nauka języka angielskiego od podstaw lub na poziomie zaawansowanym oraz dodatkowe
       zajęcia rozszerzające słownictwo naukowo-medyczne,

       •  studia medyczne w języku angielskim (opcjonalne) - nowe możliwości w czasie
            ich trwania i po ukończeniu,

           •  możliwość zmiany kierunku studiów, kontynuacji edukacji medycznej 
   kraju lub za granicą,

     •  kariera naukowa na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich
         z zakresu medycyny i inżynierii medycznej.

   »  nowoczesne narzedzia i metody kształcenia

       •  nauczanie zintegrowane i kształcenie problemowe pozwalające
            spojrzeć na przypadki kliniczne z różnych perspektyw,

           •  informatyka medyczna w wersji podstawowej i rozszerzonej,
               centrum multimedialne zmniejszające bariery dla studentów 

               niepełnosprawnych.

Studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Medycznrgo w Łodzi zapewniaja:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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