
 1 

INSTYTUT MEDYCYNY CHIŃSKIEJ 
Placówka Kształcenia Ustawicznego 

      

          Sekretariat: ul. Warszawska 1,  31-151 Kraków,   
         Tel. kom. 503-150-462, 502-090-301, tel./fax (0-12) 633-81-60, 
                        

           www. medycyna-chinska.com    
             e-mail: kursy@medycyna-chinska.com 

                           

             NIP 676-152-47-31,   REGON 121442595 
 

 

 

PODSTAWY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ 
– pierwsza część trzystopniowej edukacji w ramach 

SZKOŁY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ W KRAKOWIE 
 

Pierwsza cześć nauki (16 miesięcy) w ramach trzystopniowej Szkoły Medycyny Chińskiej w 

Krakowie składa się z następujących bloków tematycznych obejmujących teorię medycyny chińskiej, 

diagnostykę i dietetykę medycyny chińskiej: 

R1-DIET Dietetyka profilaktyczna i lecznicza medycyny chińskiej 

R1-T1  Podstawy medycyny chińskiej i fizjologia Zang Fu (narządów Pustych i Pełnych) 

R1-T2  Przyczyny chorób (etiologia) 

R1-T3  Różnicowanie wzorców patologii (patologia narządów zang fu) 

R1-D  Diagnostyka wg czterech klasycznych metod medycyny chińskiej 

 

 

HARMONOGRAM – POZIOM PIERWSZY (R1) 2019-2020 
 
 

26-29 września 2019 – SESJA 1 – dr Agnieszka Krzemińska (4 dni) R1-DIET1 

 Dietetyka profilaktyczna i lecznicza medycyny chińskiej – cz. 1 
 

24-27 października 2019 – SESJA 2 – dr Agnieszka Krzemińska (4 dni) R1-DIET2 

 Dietetyka profilaktyczna i lecznicza medycyny chińskiej – cz. 2 
 

12-15  grudnia 2019 – SESJA 3 – dr Agnieszka Krzemińska (4 dni) R1-DIET3 

 Dietetyka profilaktyczna i lecznicza medycyny chińskiej – cz. 3 
 

18-19 stycznia 2020  –  SESJA 4 – Adam Kowalski (2 dni) R1-T1.1. 

 Teoretyczne podstawy medycyny chińskiej 
 

9-12 stycznia 2020– SESJA 5 – dr Agnieszka Krzemińska (4 dni) R1-DIET4 

 Dietetyka profilaktyczna i lecznicza medycyny chińskiej – cz. 4 
 

15-16 lutego 2020 – SESJA 6 – Adam Kowalski (2 dni) R1-T1.2. 

 Fizjologia narządów Zang Fu – cz. 1 
 

7-8 marca 2020 – SESJA 7 – Adam Kowalski (2 dni) R1-T1.3. 

 Fizjologia narządów Zang Fu – cz. 2 
 

18-19 kwietnia 2020 – SESJA 8 – Adam Kowalski (2 dni) R1-T2.1. 

 Przyczyny chorób (etiologia): przyczyny zewnętrzne – cz. 1 
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9-10 maja 2020  –  SESJA 9 – Adam Kowalski (2 dni) R1-T2.2. 

 Przyczyny chorób (etiologia): przyczyny wewnętrzne i inne – cz. 2 
 

23-24 maja 2020  –  SESJA 10 – Adam Kowalski (2 dni) R1-D1 

 Diagnoza z twarzy i wyglądu 
 

20-21 czerwca 2020 –  SESJA 11 – Adam Kowalski (2 dni) R1-T3.1. 

 Różnicowanie wzorców patologii (patologia narządów Zang Fu) – cz. 1 
 

19-21 czerwca 2020 – SESJA 12 – prof. dr Jong Baik (3 dni) R1-D2 

 Diagnoza z pulsu i palpacja meridianów 
 

5-6 września 2020 –  SESJA 13 – Adam Kowalski (2 dni) R1-T3.2. 

 Różnicowanie wzorców patologii (patologia narządów Zang Fu) – cz. 2 
 

3-4 października 2020 –  SESJA 14 – Adam Kowalski (2 dni) R1-T3.3 

 Różnicowanie wzorców patologii (patologia narządów Zang Fu) – cz. 3 
 

7-8 listopada 2020 –  SESJA 15 – Adam Kowalski (2 dni) R1-T3.4 

 Różnicowanie wzorców patologii (patologia narządów Zang Fu) – cz. 4 
 

5-6 grudnia 2020 –  SESJA 16 – Adam Kowalski (2 dni) R1-T3.5 

 Różnicowanie wzorców patologii (patologia narządów Zang Fu) – cz. 5 
 

23-24 stycznia 2021 – SESJA 17 – Adam Kowalski (2 dni) R1-D3 

 Diagnoza z języka 
 

20-21 lutego 2021 – SESJA 18 – Adam Kowalski (2 dni) R1-D4 

 Diagnoza z wywiadu 
 

25-26 stycznia 2020 – SESJA 19 – Egzaminy i wykład (2 dni) 

 Egzamin roczny (pisemny i ustny, w tym praktyczny z diagnozy) EGZ 

 

 

UWAGA: Naukę medycyny chińskiej najlepiej jest zacząć od kursu „Dietetyka profilaktyczna i 

lecznicza medycyny chińskiej” (4x4 dni, łącznie 120 godz. edukacyjnych), ponieważ kurs ten też na 

początku ma wprowadzenie w paradygmat i terminologię TMC. Można jednak również rozpocząć 

naukę TMC od kursu R1-T1, czyli Podstawy TMC i fizjologia Zang Fu – wtedy kurs dietetyki należy 

zaliczyć rok później (cena może wtedy ulec zmianie w stosunku do podanej niżej wyceny). 

 

Łącznie: 47 dni (w tym 16 dni Dietetyka), 360 godzin edukacyjnych (w tym 120 Dietetyka) 

 

Sprawdziany: pod koniec T1.3, T2.2 i T3.5 

Egzaminy:  

 Dietetyka (po zakończeniu kursu): 18 stycznia lub 7 marca 2020  

 Podstawy medycyny chińskiej (kurs roczny): 27 luty 2021 

 Diagnostyka chińska (4 klasyczne metody): 28 luty 2021 

 

Po ukończeniu kursu pierwszego stopnia „Podstawy medycyny chińskiej” można rozpocząć naukę w 

specjalności „Akupunktura”, „Masaż Tuina” lub „Ziołolecznictwo chińskie” – czas nauki: ok. 3 lata. 
 

Po ukończeniu trzyczęściowej Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie, zdaniu egzaminów, obronie 

pracy i odbyciu praktyki uzyskuje się Zaświadczenie ukończenia czteroletniego kursu „Szkoła 

Medycyny Chińskiej” zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz dyplom naszego Instytutu. 
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Cena: 
Łącznie w cenie zniżkowej (bez Dietetyki):  6.230 zł – zniżki przysługują w przypadku opłacenia 

całości kilkuczęściowych kursów w podanym terminie, lub wpłaty wcześniejszej w przypadku kursów 

pojedynczych, zgodnie z datami podanymi w komunikatach szczegółowych dla każdego z kursów. 

Łącznie bez zniżki (i bez Dietetyki):       7.360 zł – gdy płatne oddzielnie za każdą część 

     danego kursu. 

Dietetyka w cenie zniżkowej:   2.880 zł – gdy płatne z góry za cały kurs w podanym terminie 

Dietetyka bez zniżki:      3.280 zł – gdy płatne oddzielnie za każdą część kursu. 


