
DUDA CLINIC COLLEGE OF DENTAL MEDICINE  

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CURRICULUM IMPLANTOPROTECZNE 

 (CIP) 4 moduły 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Definicja i dostępność szkolenia. 

Curriculum Implantoprotetyczne CIP to szkolenie na poziomie podstawowym i średnim przeznaczone 

dla lekarzy stomatologów, którzy chcą rozpocząć naukę implantologii lub dla lekarzy, którzy mają 

zamiar usystematyzować i ugruntować posiadane podstawowe wiadomości z tego zakresu. Do 

szkolenia może przystąpić lekarz stomatolog, który posiada prawo wykonywania zawodu na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej lub student stomatologii w charakterze obserwatora. Kurs odbywa się w języku 

polskim.  

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej 

lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia implantologicznego lub implantoprotetycznego, 

mają niewielkie doświadczenie lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. 

Przeprowadzone szkolenie będzie obejmować wprowadzenie do Implantoprotetyki, warsztaty 

implantoprotetyczne, podstawy okluzji, nowoczesne technologie w implantoprotetyce – integracja 

skanowania i obrazu tomografii komputerowej, warsztaty skanowania, common rall w cyfryzacji 

implantoprotetyki, koncepcję korekcji wad zgryzu dla implantoprotetyki. 

Każdy uczestnik szkolenia oprócz udziału w warsztatach hands-on będzie miał możliwość czynnego 

asystowania przy przyjmowaniu wielu pacjentów implantoprotetycznych. Szkoelieni odbywa się w 

grupach 6 osobowych. 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią i koncepcją leczenia reprezentowaną przez 

Duda Clinic College of Dental Medicine (CU CDM) w dziedzinie implantoprotetyki stomatologicznej. 

KIEROWNIK CURRICULUM 

Lek. stom. Paweł Kłosiński, Master in Oral Implantology 

2. Forma kształcenia. 

Podstawowym modułem edukacyjnym są dwudniowe moduły szkoleniowe: 

Dzień pierwszy szkolenia; czwartek 15.00 - 20.00 

Dzień drugi szkolenia; piątek 8.00 - 14.00 

Moduły szkoleniowe odbywają się w formie zajęć teoretycznych, praktycznych, warsztatów lub 

seminariów. Szkolenie może być uzupełnione e-learningiem i może wymagać przygotowania pracy 

pisemnej lub ustnej  prezentacji przypadku bądź wybranego zagadnienia. Warsztaty praktyczne mogą 

mieć charakter warsztatów równoległych i odbywać się w sali wykładowej, laboratorium protetycznym 

i w gabinetach zabiegowych w kilkuosobowych grupach, co zapewnia maksymalną efektywność 

edukacji. Zajęcia  odbywają się na pacjentach zapewnionych przez College i skierowanych przez 

uczestników szkolenia i polegają również na czynnej asyście przy pacjencie pod kierunkiem 

doświadczonego lekarza (instruktora). 

3. Tematyka kursu 

Tematyka kursu może podlegać niewielkim zmianom 



Rodzaje prac implantoprotetycznych, planowanie, etapy pracy, modelowanie diagnostyczne, 

odsłonięcie implantów, profil wyłaniania, wyciski z transferami, uzupełnienia tymczasowe, dobór 

łączników, materiałów, próba klucza, przymiarka podbudowy, oddanie pracy, korekty, warunki 

długofalowego powodzenia. Podstawy okluzji, dokumentacja w okluzji, współpraca z technikiem, 

analiza i rejestracja zwarcia u pacjentów uzębionych, w brakach częściowych, w bezzębiu, rejestracja 

zwarcia a ustalanie zgryzu konstrukcyjnego, okluzja w implantoprotetyce - koncepcje bezpiecznego 

zgryzu, zmiany warunków zwarciowych - szyna okluzyjna, leczenie wieloetapowe i interdyscyplinarne. 

Skanowanie pacjenta przy użyciu tomografu CBCT oraz  skanera wewnątrzustnego, łączenie obrazów 

CBCT i skanów, planowanie rozmieszczenia implantów, szablonu chirurgicznego i odbudowy 

protetycznej, drukowanie. Spektrum możliwości we współczesnym Dental CAD CAM, planowanie pracy 

- symulacje/szablony chirurgiczne, uzupełnienia tymczasowe natychmiastowe, łączniki indywidualne 

versus standardowe, pełnokonturowe rekonstrukcje przykręcane i cementowane, wizje przyszłości w 

implantoprotetyce CAD CAM. Koncepcja korygowania wad zgryzu przy pomocy szyn Clear Aligner, 

repozycje zębów w implantoprotetyce ze względu na estetykę oraz funkcjonalność przyszłej 

odbudowy, zastosowanie metody termoformowania w implantologii i implantoprotetyce. 

4. Zakończenie szkolenia.  

Udział w poszczególnych modułach szkoleniowych wpisywany jest do indeksu Duda Clinic College of 

Dental Medicine. Cykl szkoleniowy zakończony jest zaliczeniem, który ma formę prezentacji ustnej 

przypadku, zaliczenia pisemnego lub zaliczenia ustnego. 

5. Certyfikaty. 

Lekarz stomatolog po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymuje certyfikat  Duda 

Clinic College of Dental Medicine. 

Curriculum spełnia wymagania standardów edukacyjnych według ICOI International Congress of Oral 

Implantologists w odniesieniu do umiejętności implantologicznych oraz umożliwia uzyskanie punktów 

CE godzin szkoleniowych wymaganych dla weryfikacji i utrzymania ICOI Fellowship, IPS Mastership i 

ICOI Diplomate. 

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne. 

6. Czas trwania szkolenia. 

Cykl szkoleniowy składa się z 4 modułów szkoleniowych, które mogą być blokowane, w sumie 44 

godziny. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenie uczestnictwa. 

Zgłoszenie uczestnictwa w danym cyklu szkoleniowym następuje w  formie elektronicznej lub pisemnej  

i jest dla obu stron wiążące.  

Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności 

wpłynięcia oraz uiszczenia minimum opłaty rezerwacyjnej, do czasu osiągnięcia maksymalnej liczby 

uczestników. W każdej edycji grupa nie może przekroczyć 6 uczestników. Do 14 dni od chwili wpłynięcia 

zgłoszenia do CDM, uczestnicy otrzymują pisemne potwierdzenie uczestnictwa oraz harmonogram 

szkolenia.  

2. Płatności.  



13 200 pln BRUTTO - 4 moduły szkoleniowe 

12 600 pln BRUTTO - wczesna rejestracja, opłata w całości 

12 500 pln BRUTTO -  członkowie PSI/DGOI/ICOI, ICOI Fellow, Diplomate, uczestnicy pozostałych 

kursów DC CDM 

3500 pln BRUTTO – opłata rezerwacyjna 

3. Formy płatności. 

CURRICULUM IMPLANTOPROTETYCZNE 

Duda Clinic, ul. Kołodzieja 8, 40-749 Katowice 

NIP: 9542739551, REGON: 242852135 

Numer konta bankowego PLN 56 1910 1048 2518 8899 3869 0003 

Płatność e – przelewem lub kartą zgodnie z formularzem zgłoszenia. 

4. Lokalizacja kursu 

Curriculum odbywa się w Duda Clinic College of Dental Medicine 

5. Rezygnacja i zmiany 

W przypadku rezygnacji późniejszej niż 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia opłata w wysokości 3500 

pln BRUTTO nie będzie zwracana, w przypadku rezygnacji wcześniejszej niż 30 dni przed rozpoczęciem 

szkolenia zostanie potrącona opłata manipulacyjna 500 pln BRUTTO. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za straty wynikłe z problemów komunikacyjnych. 

6. Brak możliwości wzięcia udziału w module szkoleniowym. 

W wyjątkowych przypadkach, gdy z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn uczestnik nie jest w 

stanie brać udziału w module szkoleniowym, możliwy jest udział w innej sesji seminaryjnej lub 

zaliczenie materiału w kolejnej edycji. W takim przypadku konieczne jest natychmiastowe 

skontaktowanie się z Dyrektorem DC CDM.   

7. Zmiany w terminach i programie. 

CDM w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie zmianę programu (która nieznacznie odbiegałaby od 

planowanego programu) oraz terminów modułów szkoleniowych. W takim przypadku uczestnicy 

otrzymują zawiadomienie na wskazany adres korespondencyjny, e-mailowy, nr telefonu. Wszelkie 

roszczenia wobec CDM, a w szczególności roszczenia o odszkodowanie lub zwrot poniesionych kosztów 

z powodu zmiany terminu szkolenia są wykluczone.   

8. Odwołanie/ przeniesienie sesji na inny termin. 

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników CDM zastrzega sobie prawo odwołania całej serii 

kursów lub przełożenia na późniejszy termin. Jeżeli zostanie odwołana cała seria seminaryjna, 

uiszczone przez Państwa opłaty zostaną natychmiast zwrócone, jednak dalsze roszczenia są 

wykluczone.  

9. Odpowiedzialność. 



Odnośnie terminów kursów, harmonogramów, treści programowej i realizacji kursów zasadniczo nie 

można wnosić roszczeń ani żądań wobec CDM.   

Szczegółowe informacje o cyklu szkoleniowym, zgłoszeniach formularzy przypadków, egzaminach i 

warunkach płatności można uzyskać u Dyrektora  CDM. 

10. STRUKTURA CURRICULUM I WYMAGANIA 

Curriculum ma charakter teoretyczny, obserwacyjny i praktyczny. Szkolenie oparte jest na wykładach 

teoretycznych, prezentacjach, warsztatach (hands - on), obserwacjach i czynnym asystowaniu przy 

przyjmowaniu pacjentów implantoprotetycznych. 

Szkolenie jest przeznaczone dla stomatologów ogólnie praktykujących oraz specjalistów, którzy 

rozpoczynają wszczepiać implanty lub wprowadzili już do swojej prywatnej praktyki podstawy 

implantologii. Jest również skierowane do lekarzy, którzy współpracują z implantologami i zajmują się 

tylko implantoprotetyką. 

11. AKREDYTACJA CE 

ICOI - International Congress of Oral Implantologists 

PSI - Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne 

DC CDM – Duda Clinic College of Dental Medicine, każdy uczestnik otrzymuje 58 punktów edukacyjnych 

12. POLITYKA DC CDM 

Duda Clinic CDM niekoniecznie zgadza się z filozofią dotyczącą procedur leczniczych bądź produktów 

prezentowanych przez sponsorów wspierających Curriculum. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do modyfikacji programu szkolenia i zmiany wykładowców. 

13. POLITYKA RODO: 

Dane przetwarzane są w celu, administracyjnym, marketingowym. Każdy ma prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podane danych ma charakter 

dobrowolny, jednak jest niezbędne realizacji zgłoszenia oraz komunikacji między kursantem a DC 

CDM. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu oraz akceptuję jego treść. W związku z wejściem 

w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Unijnego o Ochronie Danych osobowych, w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem Państwa 

danych jest Duda Clinic sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Kołodzieja 8, 40-749 Katowice. Państwa 

dane osobowe  przetwarzane są w celu  korespondencji, rozliczeń, ofert, newsletterów, marketingu 

Duda Clinic, komunikacji w sprawie szkoleń. Zapewniamy, że Państwa dane są bezpieczne i nie będą 

przekazywane do osób trzecich.  Podstawa prawna przetwarzania danych. Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się i akceptuję  zasady uczestnictwa w szkoleniu 

………………………………………………………...  

Data, miejsce, podpis uczestnika szkolenia 


