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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW HIGIENA STOMATOLOGICZNA 

I stopnia  

ROK AKADEMICKI 2022/2023 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 
Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

Kierunek studiów: 

 
Higiena Stomatologiczna 

Poziom kształcenia: 

(studia I stopnia, studia II stopnia, 

jednolite studia magisterskie) 

Studia I-go stopnia  

Dyscyplina lub dyscypliny, do których 
odnoszą się efekty uczenia się  

Nauki medyczne 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Praktyczny 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, niestacjonarne) 
Stacjonarne  

Liczba semestrów: 

 

6 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi 
studiów: 

180 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 
2590 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta oraz sylwetka absolwenta: 

Licencjat 

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

 

86 ECTS 

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

 

Studenci mogą odbywać praktyki w Jednostkach 
Uniwersytetu Medycznego lub poza nimi, po 
zawarciu odpowiedniej umowy na ich realizację. 
Praktyki zawodowe dzielimy na: 
- semestralne 640 godzin i 29 ECTS 
- wakacyjne 320 godzin i 14 ECTS. 
Łączny wymiar praktyk zawodowych wynosi: 
960 godzin, 43ECTS 

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

 

12 
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Wskazanie związku z misją Uniwersytetu, 
Wydziału oraz strategią ich rozwoju: 

 

Misją Uczelni jest prowadzenie badań naukowych, 
stałe podnoszenie poziomu świadczeń 
zdrowotnych oraz jakości kształcenia studentów    
i absolwentów tak, aby posiadali głęboką wiedzę    
i umiejętności praktyczne, zostali ukierunkowani 
na samodzielne uczenie się i postępowanie 
zgodne z zasadami etyki zawodowej. Byli 
przygotowani do upowszechnienia nabytej 
wiedzy, promocji zdrowia oraz skutecznego 
rozwiązywania problemów zdrowotnych 
społeczeństwa, mając przede wszystkim na 
względzie dobro pacjenta. 
Strategia rozwoju Wydziału Lekarsko-
Dentystycznego spójna jest z misją Uniwersytetu    
i zakłada ciągłe doskonalenie jakości kształcenia 
w aspekcie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do 
zmieniających się potrzeb. 
Dzięki ofercie kształcenia zorientowanej na efekty 
i wysokiemu poziomowi innowacyjności 
prowadzonych badań, UM ma stać się uczelnią       
o uznawanej pozycji w rankingach krajowych          
i światowych, ale także: 
- miejscem przyjaznym dla indywidualnego 
rozwoju każdego studenta, absolwenta i osoby 
aktywnej zawodowo, która chce podnosić swoje 
kwalifikacje, 
- uniwersytetem otwartym na otoczenie 
społeczno-gospodarcze czerpiąc z niego jeszcze 
szerszą wiedzę i inspiracje do skutecznego 
kształcenia, 
- dając studentom szanse na dobrą pracę                   
i rozpoznawalność dyplomu UM wśród 
pracodawców w kraju i Europie, 
- europejską uczelnią promującą region, gdzie 
kształcenie w zawodach medycznych łączy się        
z naukową współpracą zespołów badawczych 
wewnątrz niej i między uczelniami, dla lepszego 
rozumienia obecnego stanu wiedzy i osiągnięć      
w obszarze medycyny, 
- uniwersytetem doskonale zarządzanym, po-
sługującym się własnym systemem zapewniania 
jakości i budującym kulturę jakości, gdzie 
pracownik, student, wykładowca, profesor 
akademicki i inni członkowie społeczności 
akademickiej rozumieją swoje role w strukturze 
uczelni świadomie je wypełniając. 
 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności 
praktyczne – profil praktyczny 

 

Załącznik Nr 1 
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Wykaz zajęć związanych z prowadzonymi 
w Uczelni badaniami naukowymi – profil 
ogólnoakademicki (nazwa modułu/ 
przedmiotu, liczba ECTS) 

Nie dotyczy 

Zajęcia do wyboru, którym przypisano  
punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 
30% liczby punktów ECTS  koniecznych do 
ukończenia studiów na danym poziomie  

Załącznik Nr 2 

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) 

Nie dotyczy 

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

 

Studia I stopnia kierunku higiena 
stomatologiczna umożliwiają studentowi 
osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się w 
zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
założonych w programie kształcenia o najnowsze 
wytyczne Polskich Ram Kwalifikacji dla 
szkolnictwa wyższego. 
 
 

Absolwenci studiów I stopnia kierunku higiena 

stomatologiczna są doskonale przygotowani do 

podjęcia zatrudnienia w gabinetach 

stomatologicznych publicznych i niepublicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, w prywatnych 

gabinetach stomatologicznych, a także                      

w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach w celu 

organizowania i prowadzenia stomatologicznej 

działalności profilaktyczno-leczniczej na zlecenie    

i pod nadzorem lekarza stomatologa oraz 

prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie      

z najnowszymi standardami. 

 
Ukończenie 3-letnich studiów I stopnia umożliwia 
podjęcie pracy zawodowej oraz dalsze kształcenie 
na studiach II stopnia. 

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

 

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia 
na kierunek Higiena stomatologiczna, jest 
spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących 
wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:  
1) nowa matura, matura EB, matura IB oraz 
matura zagraniczna uzyskana w krajach o 
których mowa w § 17 ust. 3:  
a) obowiązkowo biologia poziom rozszerzony, 
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b) do wyboru: język obcy nowożytny (część 
ustna lub pisemna) lub matematyka na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym,  
2) stara matura:  
a) obowiązkowo biologia,  
b) do wyboru: język obcy nowożytny lub 
matematyka,  
3) matura zagraniczna uzyskana w krajach,            
o których 4 mowa w § 17 ust. 4, obowiązkowo 
biologia na poziomie rozszerzonym                           
i matematyka na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym. 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych 
interesariuszy uczestniczących 
w opracowywaniu efektów uczenia się 

 

Wewnętrzni: studenci, nauczyciele akademiccy.  
Zewnętrzni: : lek. stom. Agnieszka Mojsym – 
DentalExcellent, Lublin 
 

 
Załącznik Nr 1 
Wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne – profil praktyczny 

Symbol modułu Nazwa przedmiotu  
Punkty 

ECTS 

HS.1.011 Kwalifikowana pierwsza  pomoc medyczna 1 

HS.1.018 Materiałoznawstwo stomatologiczne 6 

HS.1.020 Podstawy stomatologii dziecięcej 4 

HS.1.021 Podstawy stomatologii zachowawczej i endodoncji 5 

HS.1.022 Podstawy chorób błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna 3 

HS.1.023 Podstawy chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej 4 

HS.1.024 Podstawy ortodoncji 3 

HS.1.025 Podstawy protetyki stomatologicznej 3 

HS.1.026 Podstawy chorób przyzębia 4 

HS.1.027 Zaburzenia czynnościowe narządu żucia i podstawy rehabilitacji narządu żucia 1 

HS.1.029 Organizacja i wyposażenie w gabinecie stomatologicznym 4 

HS.1.030 Ergonomia i podstawy asystowania w gabinecie stomatologicznym 2 

HS.1.034/ HS.1.034 a 
Stomatologia zintegrowana wieku dziecięcego/ Stomatologia zintegrowana wieku 
dorosłego  

1 

HS.1.035/HS.1.035 a 

Opieka stomatologiczna nad pacjentem w wieku rozwojowym z grup ryzyka. 
Zabiegi w znieczuleniu ogólnym./Opieka stomatologiczna nad pacjentem dorosłym 
z grup ryzyka. Zabiegi w znieczuleniu ogólnym. 2 

HS.1.036/ HS.1.036 a Asystowanie w ortodoncji/ Asystowanie chirurgiczno-implantologiczne 3 

HS.1.037/HS.1.037 a 
Asystowanie w stanach nagłych wieku dziecięcego/ Asystowanie w stanach wieku 
dorosłego 3 

HS.1.047 
Praktyki zawodowe semestralne  29 

Praktyki zawodowe  wakacyjne 14 

  RAZEM: 92 
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Załącznik Nr 2 
 
Zajęcia do wyboru, którym przypisano  punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby 
punktów ECTS  koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie 

Symbol 
modułu 

Nazwa przedmiotu  
Punkty 

ECTS 

  Moduł I 22 

HS.1.016 Żywienie człowieka - żywienie dzieci i młodzieży 2 

HS.1.017 Psychologia dzieci 4 

HS.1.031 Higiena i profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży  2 

HS.1.032 Higiena i profilaktyka stomatologiczna dorosłych 2 

HS.1.033 Promocja zdrowia i edukacja stomatologiczna kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży 2 

HS.1.034 Stomatologia zintegrowana wieku dziecięcego 2 

HS.1.035 
Opieka stomatologiczna nad pacjentem w wieku rozwojowym z grup ryzyka. 
Zabiegi w znieczuleniu ogólnym. 2 

HS.1.036 Asystowanie w ortodoncji 3 

HS.1.037 Asystowanie w stanach nagłych wieku dziecięcego 3 

  Moduł II 22 

HS.1.016a Żywienie człowieka - żywienie osób dorosłych i w podeszłym wieku 2 

HS.1.017a Psychologia dorosłych 4 

HS.1.031a Higiena i profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży  2 

HS.1.032a Higiena i profilaktyka stomatologiczna dorosłych 2 

HS.1.033a Promocja zdrowia i edukacja stomatologiczna osób dorosłych i w podeszłym wieku 2 

HS.1.034a Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego 2 

HS.1.035a 
Opieka stomatologiczna nad pacjentem dorosłym z grup ryzyka. Zabiegi w 
znieczuleniu ogólnym. 2 

HS.1.036a Asystowanie chirurgiczno-implantologiczne 3 

HS.1.037a Asystowanie w stanach nagłych wieku dorosłego 3 

  Inne 38 

HS.1.042 Język obcy  zawodowy  7 

HS.1.047 Praktyki zawodowe   29 

HS.1.049 Język obcy dodatkowy do wyboru (niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, łaciński) 2 

  RAZEM: 60 

 


