
Kierunek lekarski  Major : Medicine 

Szkolenie praktyczne  
po studiach anglojęzycznych 

Practical training  
after medical studies in English 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
informuje, że  rozpoczyna przygotowania do 
uruchomienia 6-mieszęcznego szkolenia 
praktycznego na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy 
z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1291, ze zm.)  

Pomeranian Medical University in Szczecin 
informs that it is starting preparations for 
launching a 6 months practical training 
pursuant to Art. 8 point 8 of the Act of 
Amendment to the Act on the Profession  of 
Medical Doctor and Dentist due date July 16th, 
2020 (Journal of Laws of 2020, item 1291, as 
amended) 

 
Możliwy termin rozpoczęcia szkolenia -  
grudzień 2021. Termin konkretny będzie 
uzależniony od liczby zgłoszeń. 

 
Possible start date of the training  - December 
2021. The specific date will depend on the 
number of applications. 

Absolwenci Programu Anglojęzycznego  PUM,  
zainteresowani podjęciem szkolenia  
praktycznego w języku angielskim,  są proszone 
o przesłanie pisemnej deklaracji uczestnictwa. 

Graduates of the PUM English Program, 
interested in taking up practical training in 
English, are being asked to send a written 
declaration of participation. 

Zgłoszenie należy przesłać do Dziekanatu na 
adres  ep@pum.edu.pl do dnia 15.09.2021 w 
tytule  e-maila należy napisać „Internship”. 
 

Such an application should be sent to the 
Dean's Office e-mail address ep@pum.edu.pl  
till 15.09.2021 in the title of the email should be 
written "Internship". 

Procedura odbywania stażu  (kolejność) : 
1. Podpisanie umowy 
2. Dokonanie wpłaty 
3. Otrzymanie skierowania na badania 

medyczne przez rozpoczęciem szkolenia 
4. Ustalenie terminu rozpoczęcia stażu w 

grupie 2 -osobowej 
5. Realizacja stażu 

The internship procedure (sequence): 
1. Signing a contract 
2. Providing  a payment 
3. Receiving a referral for medical physical 
examination before the training starts 
4.  Establishing the start date of the 
internship in 2 -persons groups 
5. Execution of the internship 

Po odbyciu „szkolenia praktycznego po studiach 
anglojęzycznych”   i po złożeniu  egzaminu LEK z 
wynikiem pozytywnym możecie Państwo 
wnioskować o prawo wykonywania zawodu w 
krajach UE 

1. Realizacja 6-cio miesięcznego stażu  
praktycznego 

2. Wystąpienie w terminie 3 miesięcy od 
dnia ukończenia szkolenia praktycznego 
z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia o 
wydanie decyzji 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia  
uznaje w drodze decyzji  staż 
podyplomowy za odbyty 

4. Decyzja Ministra Zdrowia  jest 
równoważna ze spełnieniem  wymogu 
odbycia  stażu podyplomowego  i jest 
niezbędna w postępowaniu  o uzyskanie 
prawa wykonywania zawodu lekarza.   

5. „Zaświadczenie o ukończeniu stażu 
podyplomowego” wydaje Naczelna Izba 
Lekarska.  

After completing the "practical training after 
medical  studies in English" and passing the LEK 
exam with a positive result, you can apply for 
the right to practice in the EU countries 

1. Complete a 6-months practical internship 
2. Apply, within 3 months from the 

completion of the practical training, to the 
Ministry of Health for issuing a decision 

3. The minister competent for health issues 
shall recognize the postgraduate 
internship as completed by way of a 
decision 

4. The decision of the Minister of Health is 
equivalent to the fulfillment of the 
postgraduate internship requirement and 
is necessary in the procedure for obtaining 
the license to practice as a doctor. 

5. "Certificate of completion of 
postgraduate internship" could be issued 
by the Supreme Medical Chamber. 
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