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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW ANALITYKA MEDYCZNA 

jednolitych magisterskich 

ROK AKADEMICKI 2022/2023 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 

FARMACEUTYCZNY 

Kierunek studiów: 

 

ANALITYKA MEDYCZNA 

Poziom kształcenia: 

(studia I stopnia, studia II stopnia, 

jednolite studia magisterskie) 

jednolite studia magisterskie 

Dyscyplina lub dyscypliny, do których 
odnoszą się efekty uczenia się  

nauki medyczne, nauki farmaceutyczne 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Praktyczny 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, niestacjonarne) 

Stacjonarne 

Liczba semestrów: 

 

10 

Liczba punktów ECTS konieczna 
do uzyskania kwalifikacji odpowiadających 
poziomowi studiów: 

300 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 

4860 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta oraz sylwetka absolwenta: 

Magister 
 
Absolwent kierunku analityka medyczna jest przygotowany 
do wykonywania pracy diagnosty laboratoryjnego w 
medycznych laboratoriach diagnostycznych, jednostkach 
naukowo-badawczych, zakładach opieki zdrowotnej 
prowadzących badania kliniczne, jednostkach kontrolno-
pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki 
medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności 
oraz ochrony środowiska, urzędach i instytucjach 
państwowych i samorządowych działających w dziedzinie 
biologii medycznej i ochrony zdrowia oraz w instytucjach 
zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy 
z zakresu medycyny laboratoryjnej. 
Po ukończeniu studiów na kierunku analityka medyczna 
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie; 

− pobierania i przygotowywania materiału do badań 
laboratoryjnych oraz oceny jego przydatności do 
badania;  

− opracowania i wdrażania metod badawczych w 
medycznym laboratorium diagnostycznym  

− samodzielnego wykonywania badań laboratoryjnych 

− walidacji metod badawczych stosowanych w 
laboratorium;  
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− oceny poprawności wszystkich rodzajów badań;  

− zapewnienia jakości badań laboratoryjnych poprzez 
stosowanie programów oceny jakości;  

− laboratoryjnej interpretacji wyników badań  

− współpracy z lekarzem w celu ustalenia rozpoznania i 
różnicowania stanów patologicznych oraz 
monitorowania i prognozowania choroby;  

− prowadzenia dokumentacji medycznej w laboratorium;  

− organizacji i nadzoru nad pracą medycznego 
laboratorium diagnostycznego;  

− oceny kosztów badań laboratoryjnych;  

− praw pacjenta w laboratorium;  

− zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Diagnosty 
Laboratoryjnego;  

− dzielenia się swoją wiedzą ze współpracownikami;  

− planowania i przeprowadzania eksperymentów 
naukowych;  

− udziału w badaniach klinicznych.  
 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student 
musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych 
z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia: 

190 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 
zawodowych oraz liczba punktów ECTS, jaką 
student musi uzyskać w ramach tych praktyk: 

600 godzin / 20 ECTS 
 
w tym: 
  

− 480 godzin praktyki zawodowej (15 ECTS) w 
medycznym laboratorium diagnostycznym (praktyki 
wakacyjne) oraz  

− 120 godzin praktyki (5 ECTS) w laboratoriach 
naukowo-badawczych UM w Lublinie (praktyki 
śródsemestralne) 

 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi 
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych, nie 
mniejsza niż 5 punktów ECTS: 

15 pkt. ECTS, w tym 7 pkt. ECTS - język obcy 

Wskazanie związku z misją Uniwersytetu, 
Wydziału oraz strategią ich rozwoju: 

Misja Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie jest spójna z misją Uczelni i 
obejmuje prowadzenie działalności naukowej oraz 
kształcenie studentów i absolwentów przy zachowaniu 
zasady zgodności nauki i dydaktyki tak, aby przygotowywać 
absolwentów do wykonywania zawodu farmaceuty, 
diagnosty laboratoryjnego oraz kosmetologa zgodnie z 
zasadami wysokiej jakości, etyki i deontologii zawodowej. 
Wydział posiada wieloletnią tradycję w nauczaniu farmacji i 
analityki medycznej, a od roku 2013 rozwijany jest kierunek 
kosmetologia I i II stopnia. Od wielu lat prowadzone są 
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także studia doktoranckie. Poprzez prowadzenia szkolenia 
podyplomowego Wydział wpisuje się w proces uczenia się 
przez całe życie, obejmując swoim zasięgiem osoby aktywne 
zawodowo. Wydział posiada liczne zasługi w 
upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy, jak również 
znaczące osiągnięcia naukowe, uznane w kraju i zagranicą. 
Wielokierunkowa działalność Wydziału charakteryzująca się 
otwartością na otoczenie społeczno-gospodarcze wpisuje 
się w potrzeby Lubelszczyzny i całego kraju. 
Polityka budowy wysokiej jakości kształcenia oparta jest o 
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w 
relacji z rozwojem wysokiej jakości badań naukowych oraz 
o promowanie kultury jakości. Działania projakościowe w 
zakresie dydaktyki obejmują dbałość o odpowiednie 
zaplecze dydaktyczne, poziom merytoryczny prowadzonych 
zajęć, ich terminowość i właściwy system oceniania oraz 
korekty i modyfikacje programów kształcenia. Nie bez 
znaczenia jest odpowiednia polityka kadrowa w zakresie 
obsady zajęć dydaktycznych, odzwierciedlająca specjalizację 
badawczą prowadzącego zajęcia.  
Założenia strategii rozwoju Wydziału obejmują cele i 
długofalowe programy w zakresie doskonalenia programów 
studiów, tworzenia nowych kierunków studiów, otwartości 
na otoczenie społeczno-gospodarcze, mobilności kadry 
akademickiej i studentów, konkurencyjności na rynku oraz 
efektywności w wykorzystywaniu zasobów Wydziału. 
Koncepcja kształcenia na Wydziale zakłada ciągłe 
doskonalenie jakości kształcenia w aspekcie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji oraz dostosowywanie oferty 
edukacyjnej do zmieniających się potrzeb otoczenia 
społeczno-gospodarczego, z udziałem interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych. Wydział deklaruje także 
stałe podnoszenie jakości oraz zwiększanie liczby 
prowadzonych prac naukowo-badawczych w oparciu o 
sprawne zarządzanie, zgodnie z obowiązującym prawem i 
regulacjami wewnętrznymi uczelni. Na Wydziale 
podejmowane są działania mające na celu jego 
umiędzynarodowienie poprzez zwiększenie mobilności 
studentów i pracowników oraz kształcenie studentów 
obcojęzycznych. 
Prowadzenie studiów na kierunku analityka medyczna 
wpisuje się w misję i strategię rozwoju Uczelni oraz 
Wydziału poprzez kształcenie studentów wg standardów, 
które przygotowują ich do działalności zawodowej i 
naukowej opartej na głębokiej wiedzy oraz wysokich 
kompetencjach. Wiąże się to z przekazywaniem gruntownej 
wiedzy opartej na naukach podstawowych i zawodowych 
oraz szkoleniem umiejętności praktycznych 
przygotowujących absolwentów nie tylko do wytwarzania, 
badania i wydawania leków, ale także do udziału w opiece 
zdrowotnej oraz działaniach związanych z promocją 
zdrowia. Dbałość o wysoką jakość kształcenia na kierunku 
analityka medyczna obejmuje ciągłe doskonalenie programu 
kształcenia z udziałem interesariuszy wewnętrznych i 
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zewnętrznych w celu dopasowania realizowanych efektów 
kształcenia do wymagań branżowych i zmieniającego się 
rynku pracy. Absolwenci kierunku analityka medyczna są 
ukierunkowani na proces uczenia się przez całe życie, 
poprzez kształcenie na studiach doktoranckich oraz 
szkolenie podyplomowe. Studenci kierunku analityka 
medyczna mają możliwość aktywnego udziału w badaniach 
naukowych poprzez działalność w kołach naukowych oraz 
organizacjach studenckich związanych z kierunkiem 
studiów. Na kierunku analityka medyczna podejmowane są 
obecnie także działania mające na celu jego 
umiędzynarodowienie poprzez zwiększenie mobilności 
studentów. 
 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności 
praktyczne – profil praktyczny 

Wykaz zajęć związanych z prowadzonymi 
w Uczelni badaniami naukowymi – profil 
ogólnoakademicki (nazwa modułu/ 
przedmiotu, liczba ECTS) 

1. Analityka ogólna i techniki pobierania materiału 
biologicznego (F, 10 ECTS) 

2. Chemia kliniczna (F, 12 ECTS) 
3. Diagnostyka mikrobiologiczna (F, 12 ECTS) 
4. Serologia grup krwi i transfuzjologia (F, 6 ECTS) 
5. Diagnostyka parazytologiczna (F, 6 ECTS) 
6. Hematologia laboratoryjna (F, 12 ECTS) 
7. Praktyczna nauka zawodu (F, 9 ECTS) 
8. Diagnostyka izotopowa (F, 3 ECTS) 
9. Genetyka medyczna (E, 6 ECTS) 
10. Biochemia kliniczna (E, 7 ECTS) 
11. Biologia molekularna (E, 4 ECTS) 
12. Diagnostyka wirusologiczna (F, 2 ECTS) 
13. Patomorfologia (E, 6 ECTS) 
14. Toksykologia (E, 5 ECTS) 
15. Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących (F, 2 

ECTS) 
16. Diagnostyka molekularna (E, 3 ECTS) 
17. Diagnostyka laboratoryjna (E, 9 ECTS) 
18. Immunopatologia z immunodiagnostyką (E, 5 ECTS) 
19. Hematologia kliniczna (F, 1 ECTS) 
20. Hematoonkologia doświadczalna (F, 1 ECTS) 
21. Praktyki zawodowe (H, 20 ECTS) 
22. Histologia (A, 5 ECTS) 
23. Immunologia (A, 5 ECTS) 
24. Cytologia kliniczna (E, 5 ECTS) 
25. Analiza instrumentalna (B, 6 ECTS) 
 
Moduły: 
A - Nauki biologiczno-medyczne 
B - Nauki chemiczne i elementy statystyki 
E- Naukowe aspekty medycyny laboratoryjnej 
F - Praktyczne aspekty medycyny laboratoryjnej 
H - Praktyki zawodowe 
 
Łączna liczba punktów ECTS – 162 

 

Zajęcia do wyboru, którym przypisano punkty 
ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% 
liczby punktów ECTS  koniecznych do 

1. Analiza środków uzależniających w materiale 
biologicznym 

2. Fizykochemia układów dyspersyjnych 
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ukończenia studiów na danym poziomie  3. Biotechnologia w ochronie zdrowia 
4. Elementy bioinformatyki 
5. Medycyna laboratoryjna wieku podeszłego 
6. Medycyna podróży 
7. Odrębności diagnostyki pediatrycznej 
8. Ogólne zasady farmakoterapii i chorób cywilizacyjnych 
9. Specjalistyczny język obcy (j.angielski) 
10. Specjalistyczny język obcy (j.niemiecki) 
11. Specjalistyczny język obcy (j.rosyjski) 
12. Specjalistyczny język obcy (j.hiszpański) 
13. Wybrane aspekty badań klinicznych dla diagnostów 

laboratoryjnych 
14. Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej dla 

diagnostów laboratoryjnych 
15. Żywienie a zdrowie 
16. Metody separacji w analityce medycznej 
17. Profilaktyka żywieniowa 
18. Modele badawcze chorób cywilizacyjnych 
19. Praktyczne aspekty molekularnych testów 

diagnostycznych 
20. Diagnostyka laboratoryjna w Polsce 
21. Dzieje medycznych nauk diagnostycznych 
22. Badania cytologiczne w diagnostyce hematologicznej 
23. Diagnostyka zespołów hematoonkologicznych 
24. Markery nowotworowe 
25. Zastosowanie testów poct w diagnostyce laboratoryjnej 
26. Substancje stosowane w dopingu 
27. Uzależnienia lekowe 
28. Biotechnologia we współczesnej diagnostyce medycznej 
29. Diagnostyka molekularna nowotworów 
30. Diagnostyka laboratoryjna chorób 

autoimmunologicznych 
31. Molekularne mechanizmy działania leków 
32. Praktyczne aspekty badań z wykorzystaniem hodowli 

komórkowych 
 
Łączna liczba punktów ECTS – 15 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w 
całkowitej liczbie punktów ECTS koniecznej 
do ukończenia studiów na danym kierunku 
(w przypadku przyporządkowania kierunku do 
więcej niż jednej dyscypliny ze wskazaniem dyscypliny 
wiodącej) 

68 % - nauki medyczne 

32 % - nauki farmaceutyczne 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości 
zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez 
absolwentów kierunku: 

Ogólnym celem kształcenia na kierunku analityka medyczna 
jest przygotowanie do wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego. 
Absolwent, który ukończył studia na kierunku analityka 
medyczna na Wydziale Farmaceutycznym UM w Lublinie, 
w myśl zapisów Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej 
otrzymuje Prawo wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego wydawane przez Krajową Radę 
Diagnostów Laboratoryjnych, i posiada wiedzę, 
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umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania 
pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych z 
różnych dziedzin medycyny laboratoryjnej, laboratoriach 
naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych jak też 
podjęcia działalności dydaktycznej oraz naukowej.  
 
Absolwent kierunku analityka medyczna po uzyskaniu 
tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego ma prawo i 
obowiązek do pogłębiania i aktualizowania wiedzy i 
umiejętności zawodowych w ramach kształcenia 
podyplomowego. W szczególności ma prawo do uzyskania 
tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w 
ochronie zdrowia:  
1. Cytomorfologii medycznej 
2. Epidemiologii 
3. Laboratoryjnej diagnostyce medycznej 
4. Laboratoryjnej genetyce medycznej 
5. Laboratoryjnej genetyce sądowej 
6. Laboratoryjnej hematologii medycznej 
7. Laboratoryjnej immunologii medycznej 
8. Laboratoryjnej parazytologii medycznej 
9. Laboratoryjnej toksykologii medycznej 
10. Laboratoryjnej toksykologii sądowej 
11. Laboratoryjnej transfuzjologii medycznej 
12. Mikrobiologii medycznej 
13. Zdrowia publicznego 

 

Zasady rekrutacji, wymagania wstępne 
(oczekiwane kompetencje kandydata) oraz 
uznawalność dotychczas zdobytych efektów 
uczenia się: 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie 
Medycznym w Lublinie określa Uchwała Senatu 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie warunków 
i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w 
Lublinie na dany rok akademicki. 
 
Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona 
osoba, która legitymuje się:    
1. świadectwem „nowej matury” lub  
2. świadectwem „starej matury” i zaświadczeniem OKE o 

wynikach egzaminu maturalnego lub  
3. świadectwem IB, albo świadectwem EB lub  
4. świadectwem maturalnym/dojrzałości uzyskanym za 

granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na 
studia wyższe w RP.  

 
Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie na 
kierunku analityka medyczna jest spełnienie 
warunków rekrutacji obejmujących wyniki uzyskane z 
następujących  przedmiotów: 

a) obowiązkowo z biologii na poziomie 
rozszerzonym,  

b) do wyboru spośród chemii na poziomie 
rozszerzonym lub matematyki na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 

 
Kandydaci na jednolite studia magisterskie na kierunku 
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analityka medyczna posiadający nową maturę oraz starą 
maturę i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani na 
podstawie wyników z egzaminu maturalnego wg 
następujących zasad:  
1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach 

zostanie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 
punkt,  

2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego 
na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według 
zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,   

3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na 
kierunek analityka medyczna, wynosi 400 (po 200 
punktów z każdego przedmiotu). 

 
Kandydaci na jednolite studia magisterskie posiadający 
dyplom matury europejskiej (EB) lub matury 
międzynarodowej (IB) lub uzyskali maturę w krajach, o 
których mowa § 17 ust. 3 Uchwały, będą kwalifikowani 
według zasad:  
1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony 

według zasad określonych  w Uchwale,  
2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na 

kierunek analityka medyczna, wynosi 400 (po 200 
punktów z każdego przedmiotu),  

 
Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną w krajach, o 
których mowa  w § 17 ust. 4 Uchwały, będą kwalifikowani 
na podstawie wyniku pisemnego egzaminu wstępnego 
według zasad:  
1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach 

należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 
punkt,  

2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na 
poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według 
zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,  

3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na 
kierunek analityka medyczna, wynosi 400 (po 200 
punktów z każdego przedmiotu). 

 
Podstawą przyjęcia na studia jest łączna liczba 
punktów uzyskanych przez kandydata z przedmiotów 
rekrutacyjnych. 
 
Na poszczególnych etapach postępowania na podstawie 
uzyskanej łącznej punktacji, zostaną utworzone listy osób:  

− przyjętych  

− wstępnie zakwalifikowanych, oraz  

− lista rezerwowa. 
 
W razie uzyskania równej liczby punktów przez grupę 
kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego limitu 
miejsc, podstawą przyjęcia będzie wyższa punktacja 
uzyskana z przedmiotu preferowanego: biologia. 
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Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych 
interesariuszy uczestniczących 
w opracowywaniu efektów uczenia się 

Interesariusze wewnętrzni: 
Katarzyna Biszczanik 
Paulina Kidyba 
Magdalena Petkowicz 
Dorota Romaneczko 
Bartosz Twarowski 

Interesariusze zewnętrzni: 
mgr Agnieszka Chojęta 
Laboratoria Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o. 
 
mgr Renata Staniec 
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 
 
dr n. med. Jarosław Kuna 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z 
Dukli 
 
dr n. farm. Sebastian Wójtowicz 
Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB 

 

 


