
Załącznik do Uchwały  Nr XL/2017    

Senatu UM  w Lublinie  

z dnia 1 lutego 2017 roku  

 

§ 1 

Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania 

określone w następujących rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  

1) z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów  

(Dz.U. 2016, poz. 1596);  

2) z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 (Dz.U. 

2016, poz. 1594); 

3) z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa 

i położnictwa (Dz.U. 2012 poz. 631 z późn. zm.);  

4) z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka 

medyczna/medycyna laboratoryjna (Dz.U. 2016, poz. 1434);  

5) z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej 

(Dz.U. 2016, poz. 1529);  

6) z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby 

zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 188, poz. 1347 z późn. zm.); 

7) ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  

(Dz.U. 2016, poz. 64 z późn. zm.).  

 

 

§ 2 

1.  Ilekroć w wytycznych jest mowa o:   

1) programie kształcenia – rozumie się przez to: 

a) opis zakładanych efektów kształcenia dla określonego kierunku studiów, 

poziomu i profilu kształcenia uwzględniający uniwersalne charakterystyki 

pierwszego stopnia określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy, w tym wybrane efekty 

kształcenia właściwe dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których został 

przyporządkowany kierunek studiów: dla kwalifikacji na poziomie  

6 Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku studiów pierwszego stopnia;  

dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku 

studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz efekty 

kształcenia w zakresie znajomości języka obcego. 

b)  program studiów. 

2)  programie studiów - rozumie się przez to opis procesu kształcenia prowadzący do 

uzyskania zakładanych efektów kształcenia na każdej z form studiów prowadzonych 

w ramach kierunku, poziomu i profilu. Program studiów stanowi integralną część 

programu kształcenia i ustalany jest przez radę wydziału dla kierunku studiów, 

poziomu i profilu kształcenia. 



3) planie studiów – rozumie się przez to dokument określający szczegółową 

organizację i sposób realizacji programu kształcenia. Plan studiów ustala się 

odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wzór planu studiów stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego Załącznika. 

 

§ 3 

1. Studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzone są zgodnie 

 z efektami kształcenia, do których dostosowane są programy studiów, w tym plany 

studiów.  

2. Efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili kształcenia 

studiów uchwala Senat odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia.  

W przypadku, gdy wydział prowadzi na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia 

studia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym - opis efektów kształcenia sporządza 

się odrębnie dla każdego profilu.  

 

§ 4  

1. Efekty kształcenia określa się w formie następujących tabel: 

1) macierz efektów kształcenia przypisującej efekty kierunkowe do modułów 

kształcenia wzór tabeli stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Załącznika  

(dla kierunków nieregulowanych nieobjętych standardami),  

2) macierz efektów dla programu kształcenia załącznik Nr 3 do niniejszego Załącznika 

(dla kierunków regulowanych objętych standardami).  

3) kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do kategorii charakterystyki 

kwalifikacji – wzór tabeli stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Załącznika  

(dla kierunków nieregulowanych nieobjętych standardami),  

4) kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do form realizacji  i weryfikacji  

modułów kształcenia wzór tabeli stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Załącznika,  

które należy przedłożyć Wydziałowej Radzie Programowej oraz Senackiej Komisji ds. 

Dydaktyki do zaopiniowania, a po uzyskaniu ich rekomendacji do zatwierdzenia przez 

Senat najpóźniej do końca marca roku poprzedzającego cykl kształcenia.  

 

§ 5 

1. Program i plan studiów dla danego kierunku prowadzonego w formie stacjonarnej  

i niestacjonarnej przewiduje uzyskanie takich samych efektów kształcenia.  

2. Studia niestacjonarne na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacja  

i analityka medyczna są realizowane w takiej samej liczbie godzin dydaktycznych 

wymagających udziału nauczyciela akademickiego, jak studia stacjonarne. 

3. Program i plan studiów na wszystkich kierunkach i poziomach studiów powinien 

uwzględniać zajęcia dydaktyczne z zakresu przygotowania pracy dyplomowej,  

z wyłączeniem kierunków studiów, dla których standard nie przewiduje wykonania pracy 

dyplomowej. 

4. Kształcenie w zakresie umiejętności praktycznych związane z przygotowaniem 

zawodowym dla studiów dla kierunku o profilu praktycznym   powinno być prowadzone 

w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej, w sposób 

umożliwiający wykonanie czynności praktycznych przez studentów  

oraz przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza 

uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć.   



5. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową prowadzą nauczyciele akademiccy 

posiadający dorobek naukowy w zakresie tej dyscypliny. 

6. Zajęcia na kierunku lekarskim z zakresu nauk klinicznych prowadzą  nauczyciele 

akademiccy posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza oraz odpowiednią 

specjalizację lekarską odpowiadającą nauczanym efektom kształcenia  

przy współudziale innych osób posiadających dorobek naukowy lub doświadczenie 

kliniczne właściwe dla nauczanych efektów kształcenia.  

7. Zajęcia na kierunku pielęgniarstwo oraz położnictwo z zakresu podstaw opieki 

pielęgniarskiej/położniczej oraz opieki specjalistycznej prowadzą nauczyciele 

akademiccy posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej  

oraz co najmniej roczną praktykę zawodową zgodną z nauczanym przedmiotem  lub 

prowadzonymi zajęciami. Zajęcia praktyczne są realizowane pod kierunkiem i 

bezpośrednim nadzorem nauczyciela akademickiego. Praktyki zawodowe są realizowane 

pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki/położnej), pracownika danego 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych 

sprawuje opiekun praktyk z UM w Lublinie. 

8. Program studiów, w tym plan studiów uchwala Rada Wydziału, po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Studenckiego, nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku 

akademickiego, w którym rozpoczyna się cykl kształcenia objęty danym programem 

 

§ 6 

1. Program studiów dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia określa  

w szczególności: 

1) formę studiów,  

2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia,  

3)  moduły/przedmioty wraz z przypisanymi efektami kształcenia oraz treści 

programowe, formy i metody kształcenia, zapewniające osiągnięcie  

tych efektów, w tym liczbę  punktów ECTS,  

4) sposoby weryfikacji i oceny osiągania zakładanych efektów kształcenia,  

5) plan studiów, uwzględniający moduły zajęć, a dla studiów pierwszego stopnia  

i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych jako stacjonarne,  również zajęcia 

z wychowania fizycznego, którym nie przypisuje się punktów ECTS,  

z zastrzeżeniem pkt 10),  

6) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć 

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego, 

7) liczbę punktów ECTS, nie mniejszą niż 5 ECTS, którą student musi uzyskać  

w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub nauk  społecznych,  

8) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego, 

kończącego się egzaminem ustalonym odpowiednio dla danego poziomu studiów 

według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na poziomie: 

a) B2 – dla studiów I stopnia, 

b) B2+ oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii  

- dla studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  

wraz z przypisanymi punktami ECTS, sugerowana liczba punktów ECTS  

przy 120 godzinach zajęć dydaktycznych wynosi 4 ECTS, z zastrzeżeniem  

pkt 10, 

9) dla profilu praktycznego wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych 

oraz łączną liczba ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk, natomiast w 



przypadku profilu ogólnoakademickiego – jeżeli program przewiduje realizację 

praktyk, 

10) wytyczne określone w pkt 5 oraz 8 nie mają zastosowania do kierunków objętych 

standardami, jeśli standard przewiduje inne wymagania w tym zakresie.   

2. Program studiów powinien umożliwiać studentowi wybór modułów zajęć, którym 

przypisano ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS 

przewidzianej do zrealizowania na danym kierunku, z zastrzeżeniem kierunków,  

dla których standardy przewidują inne wymagania w tym zakresie. 

3. Program studiów winien zawierać również informacje zawierające: 

1) wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe, 

2) wskazanie związku kierunku z misją i strategią rozwoju, 

3) opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia wraz z działaniami na 

rzecz doskonalenia programu kształcenia, 

4) sylabusy ustalane dla poszczególnych modułów/przedmiotów, 

5) opis kompetencji kandydata na studia,  

6) określenie zasad rekrutacji, 

7) możliwości kontynuacji kształcenia.  

Wzór sylabusa stanowi załącznik nr 6. Przykładowy wzór ogólnej charakterystyki 

studiów stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Załącznika. 

4. Rada Wydziału, ustalając program studiów ma obowiązek brać pod uwagę wyniki 

monitorowania karier zawodowych absolwentów, analizę zgodności zakładanych 

efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, opinie interesariuszy, doświadczenia i 

wzorce międzynarodowe, w przypadku profilu praktycznego odbycie praktyk 

zawodowych w wymiarze co najmniej 3 miesięcy na każdym poziomie kształcenia,  

a w przypadku profilu ogólnoakademickiego zgodność programu z prowadzonymi 

badaniami naukowymi, misją Uczelni oraz strategią rozwoju Uczelni i Wydziału.   

 

§ 7 

1. Liczba punktów ECTS przypisanych modułowi/przedmiotowi odzwierciedla nakład 

pracy studenta związany z uzyskaniem założonych dla nich efektów kształcenia. 

Przyjmuje się, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta, uwzględniający 

godziny kontaktowe oraz czas poświęcony na samodzielne uczenie się w celu 

przygotowania się do zajęć.  

2. Liczba punktów przyporządkowana przedmiotom w każdym semestrze wynosi  

co najmniej 30 punktów ECTS, a w roku akademickim co najmniej 60 punktów ECTS i 

jest liczbą całkowitą. 

3. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych wynosi odpowiednio co najmniej: 

1) 180 – dla studiów pierwszego stopnia, 

2) 120 - dla studiów drugiego stopnia, 

3) 300 - dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: analityka medyczna 

i lekarsko-dentystyczny,  

4) 330 - dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja, 

5) 360 - dla  jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim.  

4. Decyzja o przypisywaniu punktów ECTS do zajęć z zakresu: ochrony własności 

intelektualnej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, technologii 



informacyjnych, ergonomii oraz zajęć z zakresu przygotowania pracy dyplomowej 

pozostaje w gestii Rady Wydziału.  

 

§ 8 

Studenci rozpoczynającą naukę w UM w Lublinie zobowiązani są do uczestniczenia  

w obowiązkowym szkoleniu w zakresie BHP. Zasady organizacji, zaliczania oraz wymiar 

godzinowy przedmiotowych zajęć określa odrębne zarządzenie Rektora. 

  

 


