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KURS:

Edukacyjny zestaw narzędzi edu-
kacyjnych zaprojektowano jako 
powszechny otwarty kurs interne-
towy (Massive Open Online Course 
- MOOC).

Zalety kursu:

• dostępny na wszystkich 
urządzeniach ICT z bezpiec-
znym dostępem do internetu

• zindywidualizowane zarządzanie 
frekwencją

• bezpłatny

ZAWARTOŚĆ:
 
Wszystkie treści edukacyjne zawarte 
w niniejszym kursie są oparte na 
informacjach i wiedzy naukowej w 
zakresie starzenia się, przewlekłych 
chorób nerek i pokrewnych tema-
tów. Dodatkowo są wzbogacone 
o nowe wyniki zebrane w ramach 
finansowanego przez UE projektu 
SCOPE 
(Screening for Chronic Kidney Disease among older 
People across Europe; numer umowy o udzielenie 
dotacji 634869)

Kurs omawia następujące  
tematy:
• Fizjologiczne podstawy 
 starzenia się
• Starzenie się nerek i jego wpływ 

na fizjologię
• Testy laboratoryjne służące oce-

nie czynności  
nerek, ze szczególnym 
uwzględnieniem testów dla osób 
starszych

• Przewlekła choroba nerek w 
starszym wieku i jej wpływ na 
zarządzanie kompleksową 
opieką w praktyce klinicznej 

GRUPA DOCELOWA:

Studenci medycyny i zdrowia public-
znego zaangażowani w opiekę nad 
osobami starszymi, szczególnie 
w kontekście opieki medycznej. 
Wszyscy pracownicy służby zdrowia 
zainteresowani tematem ciągłego 
rozwoju zawodowego.



ORGANIZACJA KURSU:

• Udział we wszystkich trzech 
modułach oraz uzyskanie 
pozytywnej ocena (75%) z 
testów online po każdym 
module

• Przerobienie wszystkich 
treści dostarczanych z  
filmami i materiałami  
informacyjnymi

• Dyskusja z ekspertami z kon-
sorcjum SCOPE

• Końcowa ewaluacja kursu 
online 

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA:

Dla każdego kursu wydawany 
jest osobny certyfikat uczest-
nictwa (po uzyskaniu pozytyw-
nego wyniku testu), który można 
wydrukować online. Dla studen-
tów medycyny dostępna jest 
akredytacja na „kurs fakultatyw-
ny”, po otrzymaniu pozytywnego 
wyniku (powyżej poziomu progo-
wego) z egzaminu pisemnego na 
uczelniach partnerskich projektu 
SCOPE.

W przypadku certyfikowanej akredytacji dla studentów medycyny  
(kurs do wyboru) dodatkowy egzamin pisemny w:

Medizinische Universität Graz, Ben-Gurion University of the Negev,  
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Servicio Madrileno de Salud,  

Institut Catala de la Salut, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  
Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen FAU, Uppsala Universitet

Próg pozytywnej oceny  
(75% pozytywnych  

odpowiedzi)
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