
 

Uchwała Nr CLI/2018 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 21 marca 2018 roku 

 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym (j.t. z 2017 roku, Dz. U. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 47 pkt 7 Statutu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 Efekty kształcenia do planów studiów i programów kształcenia dla studiów I i II stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uczelni odpowiednio dla kierunku: 

 

1. Analityka medyczna – jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym określa 

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;  

2. Biomedycyna -  studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim określa Załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały;  

3. Dietetyka - studia I stopnia o profilu praktycznym i II stopnia o profilu 

ogólnoakademickim określa Załącznik Nr 3a i 3b do niniejszej uchwały;  

4. Elektroradiologia – studia I i II stopnia o profilu praktycznym określają Załączniki Nr 

4a i 4b do niniejszej uchwały;  

5. Farmacja – jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim określa Załącznik 

Nr 5 do niniejszej uchwały;  

6. Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie i II stopnia o profilu praktycznym określają 

Załącznik Nr 6a i 6b do niniejszej uchwały;  

7. Higiena stomatologiczna - studia I stopnia o profilu praktycznym określa Załącznik  

Nr 7 do niniejszej uchwały;  

8. Kosmetologia - studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim określają Załączniki Nr 

8a i 8b  do niniejszej uchwały;  

9. Lekarski - jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim określa Załącznik 

Nr 9 do niniejszej uchwały;  

10. Lekarsko-dentystyczny - jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim 

określa Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;  

11. Pielęgniarstwo - studia I i II stopnia o profilu praktycznym określają Załączniki Nr 

11a i 11b do niniejszej uchwały;  

12. Położnictwo - studia I i II stopnia o profilu praktycznym określają Załącznik Nr 12a i 12b 

do niniejszej uchwały;  

13. Ratownictwo medyczne - studia I stopnia o profilu praktycznym określa Załącznik Nr 

13 do niniejszej uchwały;  

14. Techniki dentystyczne - studia I stopnia o profilu praktycznym określa Załącznik Nr 

14 do niniejszej uchwały;  

15. Zdrowie publiczne - studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim określają 

Załączniki Nr 15a i 15b do niniejszej uchwały. 



 

 

§ 2 

Do efektów kształcenia dołączono następujące dokumenty:  
 

1. Potwierdzenie prawidłowości przygotowania efektów kształcenia pod względem 

formalnym przez kierowników poszczególnych dziekanatów oraz pod względem 

merytorycznym przez Dziekana i osoby przygotowujące program. 

2. Protokół z posiedzenia Wydziałowej Rady Programowej. 

3. Protokół z posiedzenia Senackiej Komisji ds. Dydaktyki. 

 

§ 3 

1. Senat zobowiązuje dziekanów poszczególnych wydziałów do dostosowania planów 

studiów i programów kształcenia do uchwalonych przez Senat efektów kształcenia 

 i uchwalenia ich przez Rady Wydziałów do końca kwietnia 2018 roku. 

2. Zobowiązuje się Samorząd Studentów do zaopiniowania planów i programów kształcenia 

przed skierowaniem ich na posiedzenie rad wydziałów.  

 

§ 4 

Studenci rozpoczynający studia od 1 października 2018 roku odbywają kształcenie  

realizując efekty kształcenia, określone załącznikami do niniejszej uchwały.  

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 

roku. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

     Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

         Prof. dr hab. Andrzej Drop 


