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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW LEKARSKO-DENTYSTYCZNY 

jednolitych magisterskich 

ROK AKADEMICKI 2022/2023 

Wydział prowadzący kierunek studiów:  Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

Kierunek studiów: LEKARSKO - DENTYSTYCZNY 

Poziom kształcenia:(studia I stopnia, studia II 
stopnia, jednolite studia magisterskie) 

Studia jednolite magisterskie 

Dyscyplina lub dyscypliny, do których 
odnoszą się efekty uczenia się 

nauki medyczne 

Profil kształcenia:(ogólnoakademicki, 
praktyczny) 

ogólnoakademicki 

Forma studiów:(studia stacjonarne, 
niestacjonarne) 

 stacjonarne 

Liczba semestrów: 10 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi 
studiów: 

300  ECTS 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 5060 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta oraz sylwetka absolwenta: 

Lekarz dentysta 

Absolwent studiów na kierunku lekarsko-
dentystycznym wyposażony jest                                     
w zaawansowaną, teoretyczną i praktyczną, 
wiedzę stomatologiczną i prozdrowotną oraz 
podstawy z zakresu wiedzy medycznej, 
prowadzenia i upowszechniania badań. Posiada 
wiedzę na temat przeprowadzenia diagnostyki 
najczęstszych chorób i oceny stanu pacjenta, a 
także    w zakresie promocji zdrowia i edukacji 
prozdrowotnej.  Absolwent w czasie studiów 
zyskał umiejętność prowadzenia profesjonalnej 
opieki dentystycznej         w zakresie profilaktyki i 
leczenia. Prowadzi badania oraz 
interdyscyplinarne leczenie pacjenta w zakresie 
problemów stomatologicznych. Ponadto potrafi 
skutecznie komunikować się  z pacjentem i jego 
rodziną oraz wykazuje kompetencje niezbędne do 
kierowania zespołem stomatologicznym oraz do 
postępowania klinicznego opartego na wiedzy                 
i respektującego zasady humanitaryzmu. 

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

169 ECTS 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 480 godzin, 16 ECTS 



2 

 

zawodowych oraz liczba punktów ECTS,  jaką 
student musi uzyskać w ramach tych praktyk: 

 

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

 

12 

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

 

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym 
powinny wyposażyć absolwenta w szeroką 
wiedzę, umiejętności praktyczne, kompetencje, 
mające ukierunkować go na samodzielne 
doskonalenie się oraz postępowanie zgodnie  
z zasadami etyki, gwarantującymi profesjonalną  
i bezpieczną opiekę dentystyczną. 
Celem studiów jest: nauczanie fundamentalnych 
teorii i zasad praktyki medycznej, postępowania 
profilaktycznego i leczniczego w zakresie 
promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej oraz 
rozwiązywania problemów zdrowotnych kierując 
się dobrem chorego, a także przekazanie 
umiejętności komunikacji i współpracy z 
pacjentami, współpracownikami oraz innymi 
wykonawcami zawodów medycznych. 
 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności 
praktyczne – profil praktyczny 

 

Nie dotyczy 

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

Załącznik 1 

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

Nie dotyczy 

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: 

 

W zgodzie z obowiązującymi standardami 
kształcenia absolwent posiada zarówno 
teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności w 
zakresie profilaktyki i leczenia konieczne do 
wykonywania zawodu lekarza dentysty 
.Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy 
w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych      
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i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach 
zajmujących się poradnictwem  
i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji 
prozdrowotnej, a po uzyskaniu odpowiednich 
uprawnień mogą prowadzić praktykę lekarza 
dentysty. 
Absolwent jest przygotowany do kontynuacji 
kształcenia na studiach doktoranckich                        
i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk 
medycznych. 

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

 

Podstawą przyjęcia na jednolite studia 
magisterskie stacjonarne jest spełnienie 
warunków rekrutacji, obejmujących wyniki 
uzyskane z następujących przedmiotów: 

1)  lekarsko-dentystyczny - z trzech przedmiotów: 

a) obowiązkowo: z biologii na poziomie 
rozszerzonym, 

b)obowiązkowo: z matematyki na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym 

c) do wyboru spośród chemii lub fizyki 
zdawanych na poziomie rozszerzonym, 

Kandydaci na kierunek studiów  lekarsko-
dentystyczny prowadzone w trybie studiów 
stacjonarnych nie będą kwalifikowani, jeżeli nie 
uzyskali minimum 50% możliwej do zdobycia 
łącznej liczby punktów. 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych 
interesariuszy uczestniczących 
w opracowywaniu efektów uczenia się 

 

Interesariusze wewnętrzni – studenci, 
nauczyciele akademiccy 
 
Interesariusze zewnętrzni: lek. stom.  Joanna 
Gawda 
Centrum Medyczne Orto-Optymist, Lublin 

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

Symbol 
modułu 

Nazwa przedmiotu  Punkty ECTS 

LD.3.001 Anatomia  11 

LD.3.002 Histologia z embriologią 6 

LD.3.005 Biochemia z elementami chemii 12 

LD.3.006 Biofizyka  3 

LD.3.007 Biologia z genetyką 4 

LD.3.008 Fizjologia  6 
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LD.3.009 Patomorfologia 2 

LD.3.010 Mikrobiologia  3 

LD.3.011 Immunologia 2 

LD.3.016 Bezpieczeństwo w pracy i ergonomia w stomatologii  2 

LD.3.028 Radiologia  1 

LD.3.029 Chirurgia i onkologia  4 

LD.3.030 Choroby wewnętrzne  5 

LD.3.032 Pediatria  3 

LD.3.033 Otolaryngologia  2 

LD.3.042 Stomatologia zachowawcza z endodoncją 18 

LD.3.043 Periodontologia  3 

LD.3.044 Choroby błony śluzowej jamy ustnej 2 

LD.3.045 Protetyka stomatologiczna  11 

LD.3.046 Zaburzenia czynnościowe narządu żucia 6 

LD.3.047 Ortodoncja  6 

LD.3.048 Chirurgia stomatologiczna  9 

LD.3.049 Chirurgia szczękowo-twarzowa  3 

LD.3.050 Patologia jamy ustnej  3 

LD.3.051 Mikrobiologia jamy ustnej  3 

LD.3.052 Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna  12 

LD.3.053 Nauczanie przedkliniczne w stomatologii zachowawczej 2 

LD.3.054 Nauczanie przedkliniczne w endodoncji 2 

LD.3.055 Nauczanie przedkliniczne w periodontologii  2 

LD.3.056 Nauczanie przedkliniczne w protetyce 2 

LD.3.057 Gerostomatologia  3 

LD.3.058 Fizjologia narządu żucia  2 

LD.3.060 Radiologia stomatologiczna  3 

LD.3.061 Farmakologia kliniczna  2 

LD.3.064 POM III (epidemiologia) 1 

  RAZEM  161 

 


