1. Informacje o jednostce:
A. KLINIKA HEMATOLOGII I ONKOLOGII WARSZAWSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ADRES: 02-097 WARSZAWA, UL. BANACHA 1a
TELEFON: SEKRETARIAT (22) 599 28 18, (22) 599 28 98
FAX: (22) 599 14 18

B. LOGO UCZELNI

C. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne na następujących wydziałach:
I Wydział Lekarski:
III rok – przedmiot Propedeutyka Onkologii. Na nauczanie onkologii na III roku
składa się 15 godzin seminariów. Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności.
VI rok –przedmiot Onkologia Kliniczna. Na nauczanie onkologii na VI roku
składa się 19 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń i seminariów, z czego 24 godziny
realizowane są w Klinikach I Wydziału Lekarskiego WUM, a 6 godzin w Centrum
Onkologii:
Zajęcia z onkologii klinicznej (ćwiczenia, seminaria i wykłady) odbywają się na
terenie Kliniki Hematologii i Onkologii WUM.
Zajęcia z chirurgii onkologicznej odbywają się w Klinice Chirurgii Ogólnej,
Transplantacyjnej i Wątroby WUM.
Zajęcia z radioterapii odbywają się w Centrum Onkologii – Instytucie im.
M.Skłodowskiej-Curie, ul. Wawelska 5.
Poszczególne grupy studenckie realizują tygodniowe bloki seminariów i ćwiczeń w
godzinach 8 -14 każdego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku.
Zajęcia kończą się w piątki zaliczeniem testowym.
Egzamin testowy odbywa się w sesji letniej.

Przewodnik dydaktyczny wraz z programem nauczania i szczegółowym planem
zajęć znajduje się na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
http://www.wum.edu.pl/wydzialy/1wl/pliki/przewodniki_dydaktyczne_20092010/lekarski_VI_rok_03.pdf
II Wydział Lekarski:
VI rok – przedmiot Onkologia Kliniczna. Klinika Hematologii i Onkologii
realizuje 18 godzin wykładów. Za prowadzenie ćwiczeń i zaliczenie zajęć
odpowiedzialne jest Centrum Onkologii.
Stomatologia: na nauczanie onkologii na Wydziale Stomatologii składa się 15
godzin wykładów.
D. Inne informacje
Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe.
Studenci i pracownicy mają prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej
WUM (również online).
Klinika prowadzi nauczanie studentów obcokrajowców w języku angielskim (English
Division), jest uczestnikiem programu Erasmus i Leonardo da Vinci.
Klinika prowadzi kształcenie podyplomowe w postaci staży podyplomowych i
specjalistycznych, wykładów i kursów w dziedzinie hematologii i onkologii.
Klinika posiada 8 miejsc rezydenckich w dziedzinie onkologii.
Klinika nie posiada własnej strony internetowej. Informacje na temat programu
nauczania, przewodnik dydaktyczny i szczegółowe plany zajęć znajdują się na
wspomnianej wyżej stronie internetowej uczelni: http://www.wum.edu.pl/wydzialy

