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Drugi poziom: PODSTAWY AKUPUNKTURY – druga część
trzystopniowej SZKOŁY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
w specjalności Akupunktura – 2018-2019
Kurs składa się z następujących bloków tematycznych obejmujących podstawy i praktykę
akupunktury:
R2-ATA
Anatomia topograficzna akupunktury
R2-PA
Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej
R2-WA
Praktyka kliniczna – warsztaty diagnozy i akupunktury na konkretnych
przypadkach klinicznych
R2-GRZ
Gotowe receptury ziołowe
R2-PT
Kontakt z pacjentem – zachowanie i praktyka terapeuty
R2-MA
Mikrosystemy akupunktury i inne techniki

HARMONOGRAM – POZIOM DRUGI (R2) 2018-2019


20-22 październik 2018 – SESJA 1 – dr Agnieszka Krzemińska (4 dni) R2-GRZ.1
Gotowe receptury ziołowe – cz. 1



12-14 styczeń 2019 – SESJA 2 – dr Agnieszka Krzemińska (4 dni) R2-GRZ.2
Gotowe receptury ziołowe – cz. 2



2-3 luty 2019 – SESJA 1 – dr n. med. Wiesław S. Nowak (2 dni) R2-ATA.1
Anatomia Topograficzna Akupunktury – cz. 1



23-24 luty 2019 – SESJA 2 – dr n. med. Wiesław S. Nowak (2 dni) R2-ATA.2
Anatomia Topograficzna Akupunktury – cz. 2



8-10 marca 2019 – SESJA 3 – dr Agnieszka Krzemińska (4 dni) R2-GRZ.3
Gotowe receptury ziołowe – cz. 3



23-24 marzec 2019 – SESJA 3 – dr n. med. Wiesław S. Nowak (2 dni) R2-ATA.3
Anatomia Topograficzna Akupunktury – cz. 3



27-28 kwiecień 2019 – SESJA 4 – dr n. med. Wiesław S. Nowak (2 dni) R2-PA.1
Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej – cz. 1



11-12 maja 2019 – SESJA 5 – prof. dr Tianjun Wang (2 dni) R2-MA2
Akupunktura brzucha

1



25-26 maj 2019 – SESJA 6 – dr n. med. Wiesław S. Nowak (2 dni) R2-PA.2
Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej – cz. 2



15-16 czerwiec 2019 – SESJA 7 – prof. dr Tianjun Wang (2 dni) R2-MA.2
Akupunktura ucha



22-23 czerwiec 2019 – SESJA 8 – dr n. med. Wiesław S. Nowak (2 dni) R2-PA.3
Podstawy akupunktury w praktyce klinicznej – cz. 3



14-15 wrzesień 2019 – SESJA 9 – dr Magdalena Konior (2 dni) R2-WA.1
Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny – cz. 1



26-27 październik 2019 – SESJA 7 – prof. dr Sun Peilin (2 dni) R2-WA.2
Uproszczona diagnoza w medycynie chińskiej



9-10 listopad 2019 – SESJA 10 – Małgorzata Koszyk, Lic. Ac. (2 dni) R2-WA.3
Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny – cz. 2



30 listopad – 1 grudzień 2018 – SESJA 11 – dr Magdalena Konior (2 dni) R2-WA.4
Praktyka akupunktury – warsztat kliniczny – cz. 3



7-8 grudzień 2019 – SESJA 12 – (2 dni) R2-EGZ
Egzamin roczny (pisemny i ustny, w tym praktyczny z akupunktury) – niedziela
Wykład: dr Marek Kalmus (1 dzień) – dla tych, co nie zaliczyli go na 1. roku R2-PT
Kontakt z pacjentem – zachowanie i praktyka terapeuty (sobota) E

Łącznie: 35 dni, 280 godzin edukacyjnych (w tym 8 godz. egzamin)
Sprawdziany: pod koniec ATA.3., PA.3 i WK.3.
Egzaminy: Egzamin roczny (8 grudnia 2019)
Po ukończeniu rocznego kursu „Podstawy akupunktury” można rozpocząć naukę na wyższym
etapie nauki akupunktury (czyli końcowym, trzecim poziome Szkoły Medycyny Chińskiej w
specjalności Akupunktura).
Po ukończeniu trzyczęściowej Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie, zdaniu egzaminów,
obronie pracy i odbyciu praktyk uzyskuje się dyplom ukończenia Szkoły Medycyny Chińskie
oraz Zaświadczenie ukończenia czteroletniego kursu „Szkoła Medycyny Chińskiej w
Krakowie” zgodnie z rozporządzeniem MEN.
Cena:
Łącznie w cenie zniżkowej (bez Gotowych receptur ziołowych): 5.710 zł – zniżki przysługują w
przypadku opłacenia całości kilkuczęściowych kursów w podanym terminie, lub wpłaty
wcześniejszej w przypadku kursów pojedynczych.
Łącznie bez zniżki (i bez kursu „Gotowe receptury ziołowe):
7.310 zł – gdy płatne oddzielnie
za każdą część danego kursu.
Gotowe receptury ziołowe w cenie zniżkowej:
1.780 zł – gdy płatne za cały kurs.
Gotowe receptury ziołowe bez zniżki:
2.010 zł – gdy płatne oddzielnie za
każdą część kursu.
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