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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: LEKARSKI 

jednolitych studiów magisterskich w języku angielskim 

ROK AKADEMICKI 2022/2028 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 
Wydział Lekarski  

Kierunek studiów: 

 
Lekarski 

Poziom kształcenia: 

(studia I stopnia, studia II stopnia, 

jednolite studia magisterskie) 

Jednolite studia magisterskie 

Dyscyplina lub dyscypliny, do których odnoszą się 
efekty uczenia się  

Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, 
Dyscyplina: nauki medyczne 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Ogólnoakademicki 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, niestacjonarne) 
Stacjonarne 

Liczba semestrów: 

 

12 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 

371 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 
5894– studia stacjonarne 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta 
oraz sylwetka absolwenta: 

Lekarz medycyny: 

Absolwent 6-letnich, jednolitych studiów magisterskich 
na kierunku lekarskim uzyskuje wiedzę oraz posiada 
praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki 
i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. 

Posiada umiejętności udzielenia odpowiedniej pomocy 
w stanach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.  

Jest także przygotowany do pracy w szpitalach, 
publicznych jak i niepublicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych 
i ośrodkach badawczo - rozwojowych oraz 
w instytucjach zajmujących się poradnictwem wiedzy 
z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz prowadzeniem 
praktyki lekarskiej po uzyskaniu odpowiednich 
uprawnień.  

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

351 

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

Praktyki wakacyjne: 600 godz., 20 ECTS 
Załącznik nr 1 (karty praktyk) 
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Załącznik 1 

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

14 ECTS 

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. 
Zadaniem UM jest prowadzenie kształcenia w sposób 
ukierunkowany na samodzielne uczenie się, 
kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowanie 
standardów międzynarodowych,  a także postępowanie 
zgodne z zasadami etyki zawodowej. Kluczowe jest 
przygotowanie studentów i absolwentów  do 
upowszechniania nabytej wiedzy, promocji zdrowia oraz 
skutecznego rozwiązywania problemów zdrowotnych 
społeczeństwa, mając na względzie dobro chorego. 

Strategia rozwoju WL jest spójna z misją UM 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 
oraz 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, 

- uczelnią, która daje studentom szanse na dobrą pracę 
i rozpoznawalność dyplomu wśród pracodawców w 
kraju i zagranicą,  

- 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, posługującym 
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. 
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Wykaz zajęć kształtujących umiejętności 
praktyczne – profil praktyczny 

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

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  

Blok obieralny Nr 1 – 1 ECTS, Blok obieralny Nr 2 – 1 
ECTS, Blok obieralny Nr 3 – 1 ECTS, Blok obieralny 
Nr 4 – 1 ECTS, Blok obieralny Nr 5 – 1 ECTS, Blok 
obieralny Nr 6 – 1 ECTS, Blok obieralny Nr 7 – 1 
ECTS, Blok obieralny Nr 8 – 1 ECTS, Blok obieralny 
Nr 9 – 1 ECTS, Blok obieralny Nr 10 – 1 ECTS 

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 na kierunku lekarskim umożliwiają studentowi 
osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji założonych 
w programie kształcenia w oparciu o wytyczne 
Standardu Kształcenia dla kierunku lekarskiego. 

Absolwenci mają również możliwość specjalizowania się 
w różnych dziedzinach medycyny. Mogą ubiegać się o 
zatrudnienie jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w 
zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych 
uczelni medycznych. Posiadają możliwość pracy 
w szpitalach, przychodniach lekarskich i stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych, a także mogą pełnić 
ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia. 

Absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia 
na studiach III-go stopnia – szkoły doktorskie. 

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

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) dyplomem IB, albo dyplomem EB lub  

4) świadectwem uzyskanym za granicą, uprawniającym 
do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w RP. 

Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie na 
kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny są wyniki 
uzyskane z następujących przedmiotów: 

1) obowiązkowo - biologia, 

2) obowiązkowo - dwóch przedmiotów do wyboru: 
chemii lub fizyki lub matematyki. 

3) obowiązkowo – wynik rozmowy kwalifikacyjnej 
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UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
Wydział Lekarski  

ul. W. Chodźki 19 (TBV)                                               20-093 Lublin 

Tel. (48): 81 448 6306, 81 448 6300; Fax: (48): 81 448 6301 

 

KARTA PRAKTYKI STUDENTA 

KIERUNKU LEKARSKIEGO 

 
………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko studenta) 
 

………………………………………….. 

(nr albumu) 
 

………………………………………….. 

(rok akademicki) 
 

I 
(rok studiów) 

 
Studentów obowiązuje 120 godzin praktyki z zakresu opieki nad chorym odbywającej  się wyłącznie w oddziałach szpitalnych, obejmującej 

6-godzinny dzień pracy. Każdy student powinien 2-krotnie  w czasie praktyki odbyć dyżur w godzinach popołudniowych i wieczornych. 

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wykazanie przez studenta znajomości ogólnych zasad organizacji pracy oddziału szpitala oraz 

praktycznych umiejętności w zakresie obsługi chorych, łącznie z wykonywaniem wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych. 

 

1. Celem praktyki jest zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z obsługą chorych oraz zajęciami ogólno 

porządkowymi i administracyjnymi jakie występują w pracy oddziałów szpitalnych. 

 

2. Funkcję opiekuna praktyki odpowiedzialnego za realizację programu sprawuje upoważniony przez kierownika lekarz. 

 

3. Organizator praktyki / Osoba upoważniona przez Organizatora praktyki zalicza odbycie praktyki poprzez umieszczenie 

odpowiedniego wpisu w karcie praktyki studenta. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie przez studenta  założonych 

efektów kształcenia. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres miejsca odbywania praktyki/pieczęć placówki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. ZAKRES CZYNNOŚCI/EFEKTY KSZTAŁCENIA Data, podpis                       

i pieczęć opiekuna 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej 
decyduje suma punktów z w/w przedmiotów wykazana 
na świadectwie maturalnym oraz punktów uzyskanych w 
rozmowie kwalifikacyjnej 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych 
interesariuszy uczestniczących w opracowywaniu 
efektów uczenia się 

Wewnętrzni: studenci, samorząd studencki, nauczyciele 
akademiccy 

Zewnętrzni: dr n. med. Monika Bojarska-Łoś 
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1. 

 

 

W zakresie zajęć administracyjno-porządkowych: 

a/ zna strukturę szpitala i oddziału 
 

b/ zna czynności administracyjne związane z obsługą chorych 

(przyjęcia, wypisy, przenoszenia) 
 

c/ zna sprawy zaopatrzenia oddziału (żywność, leki, sprzęt)  

2. W zakresie obsługi chorych: 

a/ zna zasady  żywienia chorych 
 

b/ pomaga przy wydawaniu leków i przy drobnych zabiegach    

c/ zna zasady obsługi sanitarno-higienicznych chorych  

d/ asystuje przy badaniu chorych  

e/ pomaga w przygotowywaniu narzędzi i strzykawek  

f/ zna zasady wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych  

g/ wykonuje zastrzyki podskórne i domięśniowe  

   
  

Uwagi 

 

 

 

Poświadczam,  że student/ka odbył/ła praktykę na oddziale szpitalnym                                                                                       

 

od ………………………….do…………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
 (podpis Organizatora praktyki / Osoby upoważnionej przez Organizatora praktyki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
Wydział Lekarski  
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ul. W. Chodźki 19 (TBV)                                               20-093 Lublin 

Tel. (48): 81 448 6306, 81 448 6300; Fax: (48): 81 448 6301 

 

KARTA PRAKTYKI STUDENTA 

KIERUNKU LEKARSKIEGO 

 
………………………………………………………………………………………….………………………… 

(imię i nazwisko studenta) 
 

………………………………………….. 

(nr albumu) 
 

………………………………………….. 

(rok akademicki) 
 

II 
(rok studiów) 

 
Studentów obowiązuje  90 godzin praktyki odbywającej się wyłącznie w otwartych jednostkach służby zdrowia (poradnie lekarza 

rodzinnego), obejmująca 6-godzinny dzień pracy. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wykazanie przez studenta znajomości ogólnych 

zasad organizacji pracy poradni oraz praktycznych umiejętności w zakresie obsługi chorych, łącznie z prowadzeniem dokumentacji. 

 

4. Celem praktyki jest zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z pracą poradni lecznictwa otwartego 

(lekarzy rodzinnych). 

 

5. Funkcję opiekuna praktyki odpowiedzialnego za realizację programu sprawuje upoważniony przez kierownika lekarz poradni. 

 

6. Organizator praktyki / Osoba upoważniona przez Organizatora praktyki zalicza odbycie praktyki poprzez umieszczenie 

odpowiedniego wpisu w karcie praktyki studenta. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie przez studenta  założonych 

efektów kształcenia.  

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres miejsca odbywania praktyki/pieczęć placówki) 

 

 

 

 

 

Lp

. 

ZAKRES CZYNNOŚCI/EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

Data, podpis                    

i pieczęć opiekuna 
1. 

 

 

Zna strukturę poradni; czynności administracyjne związane 

z obsługą chorych (rejestracja, wypisywanie skierowań, 

zaświadczeń, zwolnień i innych prac wchodzących w zakres 

czynności lekarskich) 

 

 

2. Zna zakres działania w/w poradni 

 
 

3. 

 

Zna zasady współpracy w/w poradni ze specjalistycznymi 

jednostkami służby zdrowia (szpitale, poradnie specjalistyczne)  

 

 

4. Asystuje i pomaga przy badaniu chorych, wizytach domowych   

5. Pomaga w wykonywaniu innych czynnościach lekarsko-

pielęgniarskich wykonywanych w placówce, 
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6. Wykonuje zabiegi pielęgniarskie, udziela pierwszej pomocy  

w nagłych przypadkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi 

 

 

 
Poświadczam, że student/ka odbył/a praktyki w poradni lecznictwa otwartego ( lekarz rodzinny) 

 

od ..............................................do ...........................................  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(podpis Organizator praktyki / osoba upoważniona przez Organizatora praktyki) 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
Wydział Lekarski  

ul. W. Chodźki 19 (TBV)                                               20-093 Lublin 

Tel. (48): 81 448 6306, 81 448 6300; Fax: (48): 81 448 6301 

 

KARTA PRAKTYKI STUDENTA 

KIERUNKU LEKARSKIEGO 

 
………………………………………………………………………………………….………………………… 

(imię i nazwisko studenta) 
 

………………………………………….. 

(nr albumu) 
 

………………………………………….. 

(rok akademicki) 
 

II 
(rok studiów) 

 
Studentów obowiązuje  30 godzin praktyki odbywającej się w zakresie pomocy doraźnej, obejmująca 6-godzinny dzień pracy.  

 

1. Celem praktyki jest zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności związanych  

z pracą w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

 

2. Funkcję opiekuna praktyki odpowiedzialnego za realizację programu sprawuje upoważniony przez kierownika lekarz. 

 

3. Organizator praktyki / Osoba upoważniona przez Organizatora praktyki  zalicza odbycie praktyki poprzez umieszczenie 

odpowiedniego wpisu w karcie praktyki studenta. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie przez studenta  założonych 

efektów kształcenia.  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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(nazwa i adres miejsca odbywania praktyki/pieczęć placówki) 

 

 

 

 

 

Lp

. 

ZAKRES CZYNNOŚCI/EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

Data, podpis                    

i pieczęć opiekuna 
1. 

 

 

Zapoznaje się z organizacją pracy i strukturą Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego:  

- przyjmuje pacjentów od Zespołów Ratownictwa Medycznego, 

- prowadzi dokumentację medyczną, 

- przekazuje pacjentów do innych oddziałów szpitalnych, 

- wypisuje chorych, 

- poznaje obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

 

 

2. Poznaje aparaturę i sprzęt medyczny wykorzystywany  

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 
 

3. Asystuje przy badaniu wstępnym prowadzonym przez lekarza 

ratunkowego oraz badaniach diagnostycznych. 
 

4. 

 

Asystuje w trakcie wykonywania czynności resuscytacyjnych  

u chorych w stanach nagłego zagrożenia życia pochodzenia 

internistycznego i chirurgicznego. 

 

5. 

 

Asystuje w trakcie zabiegów i procedur wykonywanych  

u pacjentów chirurgicznych.  
 

6. Asystuje przy transporcie chorych na badania diagnostyczne.  

7. W czasie praktyki student obowiązany jest odbyć jeden dyżur  

w godzinach 15.00 – 21.00.  
 

 

 

 

 

 

 

Uwagi 

 

 

 
Poświadczam, że student/ka odbył/a praktyki w zakresie pomocy doraźnej. 

od ..............................................do ...........................................  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(podpis Organizatora praktyki / Osoby upoważnionej przez Organizatora praktyki) 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
Wydział Lekarski  
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ul. W. Chodźki 19 (TBV)                                               20-093 Lublin 

Tel. (48): 81 448 6306, 81 448 6300; Fax: (48): 81 448 6301 

 

KARTA PRAKTYKI STUDENTA 

KIERUNKU LEKARSKIEGO 

 
…………………………………………………………………………………………………………………..…… 

(imię i nazwisko studenta) 
 

………………………………………….. 

(nr albumu) 
 

………………………………………….. 

(rok akademicki) 
 

III 
(rok studiów) 

 
Po III roku studiów obowiązuje studentów 4-tygodniowa (120 godzin) praktyka w Klinice lub Oddziale Chorób Wewnętrznych. Studenta 

obowiązuje 6-godzinny dzień pracy. 

 
 

7. Celem praktyki jest zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z pracą na Oddziale Chorób 

Wewnętrznych. 

 

8. Funkcję opiekuna praktyki odpowiedzialnego za realizację programu sprawuje upoważniony przez kierownika lekarz. 

 

9. Organizator praktyki / Osoba upoważniona przez Organizatora praktyki zalicza odbycie praktyki poprzez umieszczenie 

odpowiedniego wpisu w karcie praktyki studenta. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie przez studenta  założonych 

efektów kształcenia. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres miejsca odbywania praktyki/pieczęć placówki) 

 

 

 

Lp

. 

ZAKRES CZYNNOŚCI/EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

Data, podpis                  

i pieczęć opiekuna 
1. 

 

Zna organizację Oddziału Wewnętrznego (Kliniki) i powiązania 

organizacyjne Oddziału (Kliniki) z lecznictwem otwartym. 
 

2. Doskonali umiejętności badania fizycznego. 

 
 

3. Zna  zasady udzielania pierwszej pomocy (reanimacja).  

4. 

 

Doskonali umiejętności rozpoznawania i różnicowania 

podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym 

uwzględnieniem przypadków ostrych. 

 

5. Zna właściwą interpretację wyników badań laboratoryjnych, 

radiologicznych i patomorfologicznych. 

 

 

6. Bierze udział w wizytach lekarskich.  

7. Wykonuje  zabiegi stosowane w codziennej praktyce lekarskiej 

(wstrzyknięcia dożylne, podłączenie kroplówek, cewnikowanie, 

itp.). 

 

8. Pobiera materiały do badań diagnostycznych.  

9. W czasie czterotygodniowej praktyki student obowiązany jest 

odbyć dwa całodobowe dyżury, w czasie których towarzyszy 

lekarzowi dyżurnemu we wszystkich czynnościach lekarskich 

(przyjmuje chorych w izbie przyjęć, wykonuje zabiegi konieczne 

dla ratowania życia, bierze udział w popołudniowych wizytach 

lekarskich). 
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Uwagi 

 

 
Poświadczam, że student/ka odbył/a praktyki w Klinice lub Oddziale Chorób Wewnętrznych. 

 

od ..............................................do ........................................... 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(podpis Organizatora praktyki / Osoby upoważnionej przez Organizatora praktyki) 

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
Wydział Lekarski  

ul. W. Chodźki 19 (TBV)                                               20-093 Lublin 

Tel. (48) 81-448-60-03, 81-448-60-04 Fax (48) 81-448-60-00 

 

KARTA PRAKTYKI STUDENTA 

KIERUNKU LEKARSKIEGO 

 
……………………………………………………………………………………………….………………… 

(imię i nazwisko studenta) 
 

………………………………………….. 

(nr albumu) 
 

………………………………………….. 

(rok akademicki) 
 

IV 
(rok studiów) 

 

Po IV roku studiów obowiązuje studentów 2-tygodniowa (60 godzin) praktyka na Oddziale Chorób Dzieci  Szpitali Klinicznych lub 

Zespołów Opieki Zdrowotnej. Studenta obowiązuje     6-godzinny dzień pracy. 

 

10. Celem praktyki jest zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z pracą na Oddziale Chorób Dzieci. 

 

11. Funkcję opiekuna praktyki odpowiedzialnego za realizację programu sprawuje upoważniony przez kierownika lekarz . 

 

12. Organizator praktyki / Osoba upoważniona przez Organizatora praktyki, zalicza jej odbycie poprzez umieszczenie 

odpowiedniego wpisu w karcie praktyki studenta. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie przez studenta założonych 

efektów kształcenia. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres miejsca odbywania praktyki/pieczęć placówki) 
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Lp. ZAKRES CZYNOŚCI/EFEKTY KSZTAŁCENIA Data, podpis i  

pieczęć opiekuna 
1. 

 

Zna organizację Oddziału Dziecięcego (Kliniki) i powiązaniach organizacyjnych 

Oddziału (Kliniki) z lecznictwem otwartym. 
 

2. Ocenia stanu dziecka i jego psychofizycznego rozwoju.  

3. Zapoznaje się z pielęgnacją niemowlęcia.  

4. Poznaje zasady żywienia zdrowego i chorego dziecka.  

5. Doskonali umiejętności badania fizykalnego dziecka.  

6. Doskonali umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej. 
 

7. Pogłębia umiejętności właściwego rozpoznania i różnicowania podstawowych 

jednostek chorobowych  ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych. 

 

 

8. Zna właściwą interpretację wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych 

i patomorfologicznych. 

 

 

9. Bierze udział w wizytach lekarskich i zapoznaje się z zasadami prowadzenia 

dokumentacji choroby. 
 

10. Ocenia stopień nawodnienia niemowlęcia z ustaleniem wskazań do leczenia 

nawodniającego (ilość i skład płynu infuzyjnego). 

 

 

11. Ocenia równowagę kwasowo-zasadową u chorego dziecka, zwłaszcza 

niemowlęcia. 
 

12. Wykonuje (pod nadzorem)  iniekcje domięśniowe.  

13. Poznaje przepisy sanitarno-epidemiologiczne w Oddziale Niemowlęcym 

i Dziecięcym oraz metody zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 

 

 

14. Uczestniczy w konsultacjach wielospecjalistycznych.  

15. W czasie dwutygodniowej praktyki student obowiązany jest odbyć dwa 

całodobowe dyżury. 
 

Uwagi 

 

  

Poświadczam, że student/ka odbył/a praktykę w na  Oddziale Chorób Dzieci 
od ........................................................................do ......................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………… 
        (podpis Organizatora praktyki / Osoby upoważnionej przez Organizatora praktyki ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
Wydział Lekarski  

ul. W. Chodźki 19 (TBV)                                               20-093 Lublin 
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Tel. (48): 81 448 6306, 81 448 6300; Fax: (48): 81 448 6301 

 

KARTA PRAKTYKI STUDENTA 

KIERUNKU LEKARSKIEGO 

 
……………………………………………………………………………………………….………………… 

(imię i nazwisko studenta) 
 

………………………………………….. 

(nr albumu) 
 

………………………………………….. 
(rok akademicki) 

 

IV 
(rok studiów) 

 

Po IV roku studiów obowiązuje studentów 2-tygodniowa (60 godzin) praktyka na Oddziale Ginekologii i Położnictwa Szpitali 

Klinicznych lub Zespołów Opieki Zdrowotnej. Studenta obowiązuje 6-godzinny dzień pracy. 

1. Celem praktyki jest zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z pracą na Oddziale Ginekologii 

i Położnictwa.  

2. Funkcję opiekuna praktyk odpowiedzialnego za realizację programu sprawuje upoważniony przez kierownika lekarz. 

13. Organizator praktyki / Osoba upoważniona przez Organizatora praktyki, zalicza jej odbycie poprzez umieszczenie 

odpowiedniego wpisu w karcie praktyki studenta. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie przez studenta założonych 

efektów kształcenia. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres miejsca odbywania praktyki/pieczęć placówki 

Lp

. 

ZAKRES CZYNOŚCI/EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

Data, podpis                  

i pieczęć opiekuna 

1. 

 

Zapoznaje się z organizacją  pracy Położniczej Izby 

Przyjęć, traktu porodowego oraz oddziału  połogowego. 

 

 

2. Asystuje przy przyjęciu rodzącej do porodu, zakłada 

odpowiednią dokumentację. 

 

 

3. Asystuje przy odbieraniu porodu fizjologicznego. 

 

 

4. Asystuje przy cięciu cesarskim, operacjach 

ginekologicznych. 

 

 

5. Poznaje zasady badania ginekologicznego oraz pracy       

w gabinecie zabiegowym. 

 

 

6. Omawia zasady  kwalifikacji pacjentek do zabiegu 

operacyjnego. 

 

 

7. Zna postępowanie z pacjentkami hospitalizowanymi  

z powodu zagrażającego poronienia. 

 

 

8. W czasie dwutygodniowej praktyki student obowiązany 

jest odbyć dwa całodobowe dyżury. 
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Uwagi 

 

 

 

Poświadczam, że student/ka odbył/a praktykę w na Oddziale Ginekologii i Położnictwa.  
od ............................................................................do ................................................................... 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
(podpis Organizatora praktyki / Osoby upoważnionej przez Organizatora praktyki ) 

 

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
Wydział Lekarski  

ul. W. Chodźki 19 (TBV)                                               20-093 Lublin 

Tel. (48): 81 448 6306, 81 448 6300; Fax: (48): 81 448 6301 

 

KARTA PRAKTYKI STUDENTA 

KIERUNKU LEKARSKIEGO 

 
……………………………………………………………………………………………….………………… 

(imię i nazwisko studenta) 

 
………………………………………….. 

(nr albumu) 

 
………………………………………….. 

(rok akademicki) 

 

V 
(rok studiów) 

 
Po V roku studiów obowiązuje studentów 2-tygodniowa  (60 godzin) praktyka na Oddziale Chirurgicznym Szpitali Klinicznych i 

Zespołów Opieki Zdrowotnej. Studenta obowiązuje       6-godzinny dzień pracy. 

 

1. Celem praktyki jest zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z pracą na Oddziale Chirurgicznym . 

 

2. Funkcję opiekuna praktyki odpowiedzialnego za realizację programu sprawuje upoważniony przez kierownika lekarz. 

 

14. Organizator praktyki / Osoba upoważniona przez Organizatora praktyki, zalicza jej odbycie poprzez umieszczenie 

odpowiedniego wpisu w karcie praktyki studenta. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie przez studenta założonych 

efektów kształcenia. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres miejsca odbywania praktyki/pieczęć placówki) 
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Lp. ZAKRES CZYNNOŚCI/EFEKTY 

KSZTAŁCENIA                                     

Data, podpis                

i pieczęć opiekuna 

1. 

 

Zna organizację Oddziału Chirurgicznego (izby przyjęć, 

bloku operacyjnego, sal opatrunkowych, zasad przyjęć, 

prowadzenia dokumentacji i wypisu chorych). 

 

2. Zna typy narzędzi chirurgicznych oraz aparatury używanej 

na Oddziale Chirurgicznym. 
 

3. Doskonali badania lekarskie i postępowania diagnostycznego 

zwłaszcza w przypadkach nagłych. 
 

4. Zna zasady opatrywania ran, zakładania szwów, 

postępowania w złamaniach i oparzeniach. 
 

5. Zna zasady i sposoby  znieczulania miejscowego.  

6. Bierze udział w wizytach lekarskich oraz raportach  rannych  

lekarza dyżurnego. 
 

7. Bierze aktywny udział w pracy Oddziału, asystuje przy 

wykonywaniu  podstawowych zabiegów, zmienia opatrunki, 

zdejmuje szwy. 

 

8. Zna zasady aseptyki i antyseptyki oraz techniki mycia się do 

zabiegu operacyjnego. 
 

9. Bierze udział (asystuje) w operacjach na sali operacyjnej. 

 
 

10. W czasie praktyki student obowiązany jest odbyć dwa dyżury 

w godzinach 15-21. 
 

 

 

 

 

 

 

Uwagi 

 

Poświadczam, że student/ka odbył/a praktykę  na Oddziale Chirurgicznym 

od ......................................................................do ................................................. .............. 

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
 (podpis Organizatora praktyki / Osoby upoważnionej przez Organizatora praktyki) 
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UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
Wydział Lekarski  

ul. W. Chodźki 19 (TBV)                                               20-093 Lublin 

Tel. (48) 81-448-60-03, 81-448-60-04 Fax (48) 81-448-60-00 

 

KARTA PRAKTYKI STUDENTA 

KIERUNKU LEKARSKIEGO 

 
……………………………………………………………………………………………….……………… 

(imię i nazwisko studenta) 

 
 

(nr albumu) 

 
………………………………………….. 

(rok akademicki) 

 

V 
(rok studiów) 

 
Po V roku studiów obowiązuje studentów 2-tygodniowa (60 godzin) praktyka w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT). 

 

Lp. ZAKRES CZYNNOŚCI/EFEKTY KSZTAŁCENIA                                    Data, 

podpis                

 i pieczęć 

opiekuna 
1. 

 

Zapoznaje się z organizacją pracy Oddziału Intensywnej Terapii oraz powiązaniu 

organizacyjnym z innymi oddziałami szpitalnymi, kwalifikacją do leczenia w OIT, 

prowadzeniem dokumentacji. 

 

2. Poznaje aparaturę i sprzęt medyczny wykorzystywany w OIT.  

3. Doskonali umiejętności badania fizykalnego.  

4. Pogłębia umiejętności monitorowania podstawowych funkcji życiowych oraz interpretuje 

wyniki badań: klinicznych, laboratoryjnych, radiologicznych. 

 

 

5. Pogłębia umiejętności rozpoznawania i różnicowania ostrych stanów zagrożenia życia.  

 
 

6. Zapoznaje się z zasadami resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 

 
 

7. Wykonuje pod nadzorem, zabiegi stosowane w codziennej praktyce lekarskiej w OIT (np. 

prowadzenie fizykoterapii  układu oddechowego, dobowego bilansu płynowego). 

 

 

8. Bierze udział w wizytach lekarskich.  

9. W czasie praktyki student obowiązany jest odbyć jeden dyżur w godzinach 15.00 – 21.00.  
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Uwagi 

 

Poświadczam, że student/ka odbył/a praktykę w Oddziale Intensywnej Terapii 
od ......................................................................do .................................................... ........... 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
             (podpis Organizatora praktyki / Osoby upoważnionej przez Organizatora praktyki) 

 

 

Studenta obowiązuje 6-godzinny dzień pracy. 

 

1. Celem praktyki jest zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z pracą w Oddziale intensywnej Terapii . 

 

2. Funkcję opiekuna praktyki odpowiedzialnego za realizację programu sprawuje upoważniony przez kierownika lekarz . 

 

3. Organizator praktyki / Osoba upoważniona przez Organizatora praktyki, zalicza jej odbycie poprzez umieszczenie 

odpowiedniego wpisu w karcie praktyki studenta. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie przez studenta założonych efektów 

kształcenia. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres miejsca odbywania praktyki/pieczęć placówki) 

 
 
 
Załącznik 2 
 
Wykaz zajęć związanych z prowadzonymi w Uczelni badaniami naukowymi - profil ogólnoakademicki (nazwa 

modułu/przedmiotu, liczba ECTS) 

Nazwa modułu zajęć Liczba punktów ECTS 

ANAESTHESIOLOGY INTENSIVE CARE 3 

 ANATOMY 15 

BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 12 

BIOLOGY 15 

CARDIOLOGY 3 

 CLINICAL IMMUNOLOGY 4 

 CLINICAL GENETICS 3 

DERMATOLOGY AND AUTOIMMUNE DISEASES 4 

ELDERLY MEDICINE 2 

 ENDOCRINOLOGY  2 

ER 2 

GASTROENTEROLOGY 2 

GENETICS 1 

GERIATRICS 1 

HEMATOONCOLOGY 2 

 HISTOLOGY WITH EMBRYOLOGY AND 
CYTOPHYSIOLOGY 

13 

HUMAN PHYSIOLOGY 12 

INFECTIOUS AND TROPICAL DISEASES 4 

INTERDISCYPLINARY PAIN MANAGEMENT 1 

LEGAL & ORGANZ. ASPECTS OF MED. 2 3 

LEGAL & ORGANZ. ASPECTS OF MED. 1 3 
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MICROBIOLOGY 4 

 PATHOMORPHOLOGY 12 

PATHOPHYSIOLOGY 5 

PHARMACOLOGY 11 

PHYSICS/BIOPHYSICS 8 

NEPHROLOGY 2 

NEUROLOGY 4 

NEUROSURGERY 2 

OB./GYN. 8 

OPHTHALMOLOGY 2 

ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY 2 

PAEDIATRICS 12 

PAM 6 

PAEDIATRIC ORTHOPEDICS 2 

PNEUMOLOGY 3 

PSYCHIATRY 4 

RADIOLOGY WITH NUCLEAR MEDICINE 5 

REHABILITATION 2 

RESEARCH METHODOLOGY  4 

RHEUMATOLOGY 2 

THORACIC SURGERY 2 

VASCULAR SURGERY 1 

SURGICAL ONCOLOGY 1 

PROPEDEUTICS OF SURGERY 2 

PROPEDEUTICS OF ONCOLOGY AND 
ONCOHEMATOLOGY 

1 

ENT  3 

TOXICOLOGY 1 

SUMA 218 

 
 


