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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW BIOMEDYCYNA  

I stopnia  

ROK AKADEMICKI 2022/2023 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 
Wydział Biomedyczny 

Kierunek studiów: 

 
Biomedycyna 

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  

Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, 

Dyscyplina: nauki medyczne 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Ogólnoakademicki 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, niestacjonarne) 
Stacjonarne  

Liczba semestrów: 
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Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi 
studiów: 

180 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 

Przedmioty obowiązkowe: 1669 godz./125 ECTS 
Przedmioty do wyboru: 1175 godz./55 ECTS 

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 

100 ECTS 
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akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia: 

 

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

 

Załącznik nr 1 

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

Strategia rozwoju WB 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: 
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- 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 

 

Nie dotyczy 

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  

Załącznik nr 3 
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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 biomedycyna 

umożliwiają studentowi osiągnięcie wszystkich 

efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji założonych w programie kształcenia w 

oparciu o najnowsze wytyczne Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. 

Kandydaci muszą posiadać szczegółową wiedzę z 

zakresu szkoły średniej z biologii, chemii. Istotna jest 

również bardzo dobra znajomość języka 

angielskiego, aby korzystać ze źródeł 

bibliograficznych w tym języku (czasopisma, 

podręczniki, m.in.). Część zajęć będzie prowadzona 

w języku angielskim przez profesorów wizytujących 

m.in. z Belgii, Finlandii, Niemiec. Kierunek 

Biomedycyna nie jest obecnie prowadzony w Polsce, 

jest za to bardzo popularny w innych krajach Europy. 

Studenci mają możliwość kontynuacji kierunku w 

ramach studiów II stopnia (magisterskie). 

Celem proponowanych studiów I stopnia z 

Biomedycyny (licencjat) jest wykształcenie 

absolwenta, który zdobędzie wiedzę dotyczącą 

struktury i funkcji organizmu ludzkiego, ze 

szczególnym uwzględnieniem roli procesów 

biologicznych i chemicznych zachodzących na 

poziomie komórkowym i molekularnym w 

warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie 

czynników genetycznych i środowiskowych. Pozwoli 
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to studentowi na zrozumienie metod stosowanych w 

badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i 

monitorowaniu przebiegu chorób. Interdyscyplinarna 

wiedza z zakresu m.in. anatomii, histologii, 

fizjologii, genetyki, biologii molekularnej, 

mikrobiologii i farmakologii oraz nabycie 

odpowiednich umiejętności praktycznych, łącznie ze 

zdobyciem certyfikatu, pozwalającego na 

prowadzenie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi w 

obrębie Unii Europejskiej, czyni absolwenta 

biomedycyny cenionym pracownikiem dla wielu 

pracodawców, związanych z medycyną i opieką 

zdrowotną. 

Potencjalne spektrum możliwości zatrudnienia 

absolwentów kierunku Biomedycyna obejmuje pracę 

w uczelni, instytucjach badawczych, przemyśle 

farmaceutycznym, firmach biotechnologicznych. 

Licencjat z biomedycyny może też być pierwszym 

krokiem na ścieżce dalszej kariery (szczególnie po 

ukończeniu studiów II stopnia) – możliwości pracy 

naukowej i uzyskania stopni naukowych (doktorat), 

prowadzenia i nadzorowania badań klinicznych, czy 

produkcji środków farmaceutycznych. Po uzyskaniu 

dodatkowego wykształcenia będzie również dobrym 

fundamentem do innego typu kariery – medycznego 

rzecznika patentowego, czy pracy w administracji 

instytucji państwowych związanych z ochroną 

zdrowia. 

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

 

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na 

kierunek biomedycyna jest spełnienie warunków 

rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z trzech 

przedmiotów:  
1) nowa matura, matura EB , matura IB oraz 

matura zagraniczna uzyskana w krajach o których 

mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 ust. 4 
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pkt 1:  

a) obowiązkowo: z języka angielskiego na 

poziomie rozszerzonym i biologii na poziomie 

rozszerzonym  

b) do wyboru: chemia na poziomie rozszerzonym 

lub matematyka na poziomie  podstawowym lub 

rozszerzonym, 

2) stara matura:  

a) obowiązkowo: z języka angielskiego oraz 

biologii,  

b) do wyboru jeden przedmiot spośród chemii lub 

matematyki.  
3) matura zagraniczna uzyskana w krajach, o 

których mowa w § 17 ust. 4 oraz cudzoziemcy z § 4 

ust. 4 pkt 2-7:  

a) obowiązkowo: z języka angielskiego na 

poziomie rozszerzonym oraz biologii na poziomie 

rozszerzonym 

b) do wyboru jeden  przedmiot spośród: chemii 

zdawanej na poziomie rozszerzonym lub 

matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym 

lub podstawowym.  

 

2. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą 

maturę, będą kwalifikowani według zasad:  

1) wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w 

procentach należy przeliczyć 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 biomedycyna wynosi 600 (po 

200 punktów z każdego przedmiotu),  
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4) kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości 

według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie 

na kierunek biomedycyna mogą być kwalifikowani, 

na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z 

przedmiotów objętych postępowaniem 

rekrutacyjnym według zasad określonych w 

Załączniku Nr 1,  

5) w przypadku kandydatów ze starą maturą 

ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego 

stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania 

kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych 

z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.  

3. Kandydaci posiadający maturę EB, maturę IB 

lub maturę zagraniczną uzyskaną w krajach, o 

których mowa w § 17 ust. 3 oraz cudzoziemcy z § 4 

ust. 4 pkt 1 będą kwalifikowani według zasad:  

1) wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony 

według zasad określonych w Załączniku Nr 1,  

2) maksymalna liczba punktów możliwa do 

uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 

200 punktów z każdego przedmiotu).  

4. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną 

w krajach, o których mowa w § 17 ust. 4 oraz 

cudzoziemcy z § 4 ust. 4 pkt 2-7, będą 

kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego 

egzaminu wstępnego według zasad:  

1) wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w 

procentach będzie przeliczony 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 biomedycyna wynosi 600 (po 
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200 punktów z każdego przedmiotu). 

Preferowany przedmiot: biologia 

Przewidywany limit przyjęcia na studia:  

30 osób 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych 
interesariuszy uczestniczących 
w opracowywaniu efektów uczenia się 

 

Wewnętrzni: studenci, nauczyciele akademiccy.  

Zewnętrzni: Prof. dr hab. Bożena Kamińska-

Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. 

Marcelego Nenckiego PAN 
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Załącznik Nr 1  
 

   
 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
Wydział Biomedyczny 

ul. W. Chodźki 7, 20-093 Lublin 

Tel. (48): 81 448 73 00, 81 448 73 03 

 

KARTA PRAKTYKI STUDENTA 

KIERUNKU BIOMEDYCYNA 

 

………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko studenta) 

 

………………………………………….. 
(nr albumu) 

 

………………………………………….. 
(rok akademicki) 

 

I 

(rok studiów) 

 

Studentów obowiązuje 140 godzin praktyki w laboratorium SPSK1, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie lub innego typu laboratorium o podobnym jw. profilu, w którym możliwe jest wykonanie  zakresu czynności i  uzyskanie 
efektów kształcenia zawartych w pkt 1 i 2  karty praktyk. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wykonanie zadań, które zleca Opiekun praktyk, opis w dzienniczku wraz z dokumentacją potwierdzającą wykonanie i pozytywne zaliczenie 

każdego dnia praktyk przez Opiekuna z laboratorium. 

 

1. Celem praktyk zawodowych jest uzyskanie przez studenta umiejętności z zakresu prostych czynności laboratoryjnych w rzeczywistych warunkach pracy, realizacja zadań w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i 

otoczenia, w tym przestrzeganie zasad BHP. 

 
2. Funkcję opiekuna praktyki odpowiedzialnego za realizację programu sprawuje upoważniony przez kierownika Opiekun z laboratorium. 

 
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) 
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Lp. ZAKRES CZYNNOŚCI/EFEKTY KSZTAŁCENIA Data, podpis                       

 i pieczęć opiekuna 

1. Zna zasady pracy w laboratorium diagnostycznym  
 

 

 

2. Opracowuje materiał biologiczny do dalszych badań (do wyboru): 

 

a) serologicznych, lub 

b) morfologicznych, lub 

c) immunologicznych, lub 
d) histopatologicznych, lub 

e) mikrobiologicznych, lub 

f) genetycznych 
 

 

 Uwagi 

 
 

 

Poświadczam,  że student/ka odbył/ła praktykę w laboratorium diagnostycznym w UM  
w Lublinie.                                                                                      

 

od ………………………….do…………………………… 
 

…………………………………………………………………… 

(podpis Organizatora praktyki / Osoby upoważnionej przez Organizatora praktyki) 
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Załącznik Nr 1 b 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
 Wydział Biomedyczny 

ul. W. Chodźki 7, 20-093 Lublin 

Tel. (48): 81 448 7300, 81 448 7303 
 

KARTA PRAKTYKI STUDENTA 

KIERUNKU BIOMEDYCYNA 

 

………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko studenta) 
 

………………………………………….. 

(nr albumu) 
 

………………………………………….. 

(rok akademicki) 
 

II 

(rok studiów) 
 

Studentów obowiązuje 140 godzin praktyki z zakresu zwierzętarni w UM w Lublinie, obejmującej 7-godzinny dzień pracy. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wykazanie przez studenta znajomości ogólnych zasad funkcjonowania 
procedur obowiązujących w zwierzętarniach. Zasad etycznego postępowania w badaniach na zwierzętach, metod hodowli i opieki nad zwierzętami laboratoryjnymi. Planowania i prowadzenia doświadczeń z użyciem zwierząt 

doświadczalnych. 

 

1. Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów ze strukturą, budową  

i metodami pracy w nowoczesnych  zwierzętarniach, w tym z  pracą ze zwierzętami laboratoryjnymi w warunkach konwencjonalnych i za barierą sanitarną, procedurami doświadczalnymi wykonywanymi na 

żywych zwierzętach, planowaniem i prowadzeniem badań z użyciem zwierząt doświadczalnych. Nauczenie właściwych w pełni etycznych zachowań badacza w stosunku do zwierząt laboratoryjnych. 

 

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

 
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) 
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Lp. ZAKRES CZYNNOŚCI/EFEKTY KSZTAŁCENIA Data, podpis                       

 i pieczęć opiekuna 

1. 

 

Zapoznaje się z podstawowymi zewnętrznymi i wewnętrznymi przepisami 

prawa w zakresie ochrony zwierząt laboratoryjnych ( Ustawy, 
Rozporządzenia Regulamin OMD) 

 

2. Zapoznaje się z nowymi zasadami wypełniania wniosków do Lokalnych 
Komisji Etycznych o wydanie zezwolenia na przeprowadzanie doświadczeń 

na zwierzętach 

 

3. Pomaga w przeprowadzaniu kwarantanny zwierząt laboratoryjnych, 
sporządzanie dokumentacji, prowadzi obserwację zwierząt w kwarantannie 

 

4. Opiekuje się i wykonuje podstawowe zabiegi hodowane na zwierzętach 

laboratoryjnych  

 

   

5. Wymienia, myje i sterylizuje klatki i butelki  

6. Obsługuje system klatek hodowlanych,  nadzoruje warunki środowiskowe 

oraz dobrostan zwierząt. Dobiera zwierzęta do hodowli wsobnej i 
niekrewniaczej. 

 

7. Poskramia, przytrzymuje zwierzęta w trakcie przeprowadzania doświadczeń  

8. Asystuje przy wykonywaniu prostych zabiegów weterynaryjnych w tym: 
iniekcji, pobieraniu krwi i wymazów, sondowaniu,  

 

9. Wykonuje badania hematologiczne oraz pomiary parametrów fizjologicznych  
zwierząt laboratoryjnych. 

 

10. Poznaje metody rozpoznawania płci  u młodych osobników  

 Uwagi 

 
 

 

Poświadczam,  że student/ka odbył/ła praktykę w zwierzętarni w UM w Lublinie.                                                                                      
 

od ………………………….do…………………………… 

 
…………………………………………………………………… 

(podpis Organizatora praktyki / Osoby upoważnionej przez Organizatora praktyki) 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 
 

Wykaz zajęć zw. z prowadzonymi badaniami naukowymi 

  SEMESTR I   

przedmiot/moduł ECTS 

Chemia  7 

Biologia komórki  4 

Biologia molekularna  4 

Razem semestr I 15 

  

  SEMESTR II   

przedmiot/moduł ECTS 

Histologia  4 

Biochemia i regulacja metabolizmu  4 

Redakcja prac naukowych 1 

Biologia molekularna  4 

Razem semestr II 13 

  Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 9 
ECTS:  

Cytofizjologia doświadczalna 3 

Biochemiczne techniki laboratoryjne 3 

Biofizyka 1 

Bioanaliza w medycynie 6 

 
13 

  SEMESTR III   

przedmiot/moduł ECTS 
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Fizjologia  6 

Podstawy bioinformatyki  2 

Praktyczna komunikacja naukowa  2 

Mikrobiologia  6 

Analiza chemiczna biocząsteczek  5 

Razem semestr III 21 

  Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 9 
ECTS:  

Molekularna biologia medyczna 4 

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej 3 

Chemia w biomedycynie 3 

Mikrobiologia kliniczna 3 

 
13 

  SEMESTR IV   

przedmiot/moduł ECTS 

Immunobiologia  8 

Badania na zwierzętach laboratoryjnych 5 

Razem semestr IV 13 

  Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 9 
ECTS:  

Molekularna onkologia medyczna 3 

Immunobiologia nowotworów i chorób zakaźnych 3 

Podstawy patomorfologii 3 

Patofizjologia molekularna 3 

Epidemiologia kliniczna z modelowaniem biostatystycznym  3 

  15 
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SEMESTR V   

przedmiot/moduł ECTS 

Farmakologia  3 

Mechanizmy powstawania chorób  3 

Zasady rozpoznawania i leczenia chorób 3 

Badania naukowe do pracy licencjackiej 4 

Embriologia molekularna 5 

Razem semestr V 18 

  

Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 12 
ECTS:  

Farmakologia z elementami farmakologii doświadczalnej 3 

Patofizjologia kliniczna 3 

Mechanizmy molekularne wybranych procesów w organizmie 3 

Immunogenetyka 4 

Budowa i właściwości biocząsteczek 3 

Certyfikacja w biomedycynie 3 

  19 

    

SEMESTR VI   

przedmiot/moduł ECTS 
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Mechanizmy powstawania chorób 3 

Metodyka badań klinicznych  2 

Badania naukowe do pracy licencjackiej 4 

Zasady rozpoznawania i leczenia chorób  3 

Razem semestr VI 12 

 
  

Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 16 
ECTS:  

Metodyka badań przedklinicznych 4 

Projektowanie  badań klinicznych 4 

Nowoczesne metody diagnostyki i terapii 3 

Genetyka człowieka-podstawy 5 

Postępy farmakoterapii 5 

Anatomia i fizjologia biomedyczna 3 

Histologia doświadczalna 3 

 
27 

 
 

 Załącznik Nr 3 

 
 

 WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU           

SEMESTR II  

KAŻDY STUDENT WYBIERA PRZEDMIOTY W ŁĄCZNEJ LICZBIE 9 ECTS: 

Cytofizjologia doświadczalna Katedra i Zakład Histologii, Embriologii i Cytofizjologii 25 3 5 10 10 10/30 ZO 

Biochemiczne techniki laboratoryjne Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 25 3 5 10 10 10/30 ZO 

Biofizyka Katedra i Zakład Biofizyki 20 1 5 5 10 10/30 ZO 

Metody walidacji 
Samodzielna Pracownia Spektroskopii i Obrazowania 

Chemicznego 
45 4 10 5 30 10/30 ZO 
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Filozofia Katedra i Zakład Psychologii 20 1 20 0 0 30 ZO 

Socjologia medycyny 
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny 

Społecznej 
20 1 0 0 20 30 ZO 

Terminologia biomedyczna w języku (niemiecki, 
rosyjski, hiszpański, włoski) 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 30 2 0 0 30 30 ZO 

 
Razem 185 15 45 30 110 

   

 

 

SEMESTR III 

KAŻDY STUDENT WYBIERA PRZEDMIOTY W ŁĄCZNEJ LICZBIE 9 ECTS: 

 
Molekularna biologia medyczna Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 60 4 5 25 30 10/30 ZO 

Chemia w biomedycynie Katedra i Zakład Chemii Medycznej 30 3 10 10 10 10/30 ZO 

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka 40 3 10 0 30 30 ZO 

Mikrobiologia kliniczna Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 40 3 5 25 10 10/30 ZO 

Filozofia Katedra i Zakład Psychologii 20 1 20 0 0 30 ZO 

Socjologia medycyny 
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny 

Społecznej 
20 1 0 0 20 30 ZO 

Terminologia biomedyczna w języku (niemiecki, 
rosyjski, hiszpański, włoski) 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 30 2 0 0 30 30 ZO 

 
Razem 240 17 50 60 130 

   

 

SEMESTR IV 

KAŻDY STUDENT WYBIERA PRZEDMIOTY W ŁĄCZNEJ LICZBIE 9 ECTS: 

 

Molekularna onkologia medyczna 
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej/Katedra i Zakład 

Biochemii i Biologii Molekularnej 
35 3 10 15 10 10/30 ZO 

Immunobiologia nowotworów i chorób zakaźnych Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 45 3 5 40 0 10/30 ZO 

Podstawy patomorfologii Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej 40 3 5 5 30 10/30 ZO 
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Patofizjologia molekularna 
Katedra i Zakład Patofizjologii 45 3 5 30 10 10/30 ZO 

Epidemiologia kliniczna z modelowaniem 
biostatystycznym  

Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań 
Klinicznych 

40 3 5 0 35 30 ZO 

  Razem 205 15 30 90 85     

 

 

 

SEMESTR V 

KAŻDY STUDENT WYBIERA PRZEDMIOTY W ŁĄCZNEJ LICZBIE 12 ECTS: 

 

Farmakologia z elementami farmakologii doświadczalnej Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 30 3 10 0 20 30 ZO 

Patofizjologia kliniczna Katedra i Zakład Patofizjologii 35 3 5 5 25 15/30 ZO 

Mechanizmy molekularne wybranych procesów w 
organizmie 

Zakład Biofarmacji 30 3 10 0 20 30 ZO 

Immunogenetyka Zakład Immunologii Doświadczalnej 60 4 10 30 20 10/30 ZO 

Budowa i właściwości biocząsteczek 
Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków 

Leczniczych 
30 3 10 5 15 10/30 ZO 

Certyfikacja w biomedycynie Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 30 3 5 0 25 30 ZO 

Marketing Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 30 3 10 0 20 30 ZO 

  Razem 245 22 60 40 145     

 

 

SEMESTR VI 

KAŻDY STUDENT WYBIERA PRZEDMIOTY W ŁĄCZNEJ LICZBIE 16 ECTS: 

 

Metodyka badań przedklinicznych 
Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków 

Leczniczych 
45 4 15 0 30 30 ZO 

Projektowanie  badań klinicznych Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 35 4 10 0 25 30 ZO 

Nowoczesne metody diagnostyki i terapii Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 30 3 5 0 25 30 ZO 

Genetyka człowieka-podstawy 
Pracownia Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii 

50 5 
5 5 15 

10/30 ZO 
Samodzielna Pracownia Genetyki Molekularnej 5 5 15 
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Postępy farmakoterapii Samodzielna Pracownia Badań Behawioralnych 50 5 10 40 0 10/30 ZO 

Anatomia i fizjologia biomedyczna 
Zakład Anatomii Prawidłowej 30 3 10 0 20 15/30 ZO 

Histologia doświadczalna 
Katedra i Zakład Histologii, Embriologii i Cytofizjologii 30 3 10 0 20 10/30 ZO 

Doradztwo medyczne w przemyśle farmaceutycznym Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 30 3 10 0 20 30 ZO 

 
Razem 300 30 80 50 170 

   

 


