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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW Ratownictwo 

Medyczne 

I stopnia / II stopnia / jednolitych magisterskich 

ROK AKADEMICKI 2022-25 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 
Nauk Medycznych 

Kierunek studiów: 
Ratownictwo Medyczne 

Poziom kształcenia: 

(studia I stopnia, studia II stopnia, 

jednolite studia magisterskie) 

 
I stopień 

Dyscyplina lub dyscypliny, do których 

odnoszą się efekty uczenia się 
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu 

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 

Łączna liczba godzin zajęć: 
3675 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta oraz sylwetka absolwenta: 
Licencjat ratownictwa medycznego 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student 

musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia: 

 

 

123 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 

zawodowych oraz liczba punktów ECTS, jaką 

student musi uzyskać w ramach tych praktyk: 

 
960 godzin, 36 ECTS zajęcia odbywają się w 

formie praktyk wakacyjnych i 

śródrocznych 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych, nie 

mniejsza niż 5 punktów ECTS: 

 

 
32 ECTS 

Wskazanie związku z misją Uniwersytetu, 

Wydziału oraz strategią ich rozwoju: 
Zgodnie z misją Uczelni kierunek Ratownictwo 

Medyczne dąży do podnoszenie poziomu świadczeń 

   zdrowotnych i postępowania zgodnie z zasadami etyki 
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 i deontologii zawodowej poprzez wysoką jakość 
kształcenia na kierunku. 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne – profil praktyczny 

 
 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne: 

 

pediatria, choroby wewnętrzne z elementami 
onkologii, neurologia, psychiatria, choroby zakaźne, 

kardiologia, medycyna katastrof, farmakologia i 

toksykologia kliniczna, podstawowe zabiegi medyczne, 

techniki zabiegów medycznych, medycyna ratunkowa, 

medyczne czynności ratunkowe, procedury ratunkowe 

przedszpitalne, procedury ratunkowe 

wewnątrzszpitalne, ginekologia, techniki położnicze i 

prowadzenie porodu (położnictwo), 

chirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 

intensywna terapia, neurochirurgia, okulistyka, 

laryngologia, urologia, medycyna sądowa, choroby 

tropikalne, medycyna taktyczna, zintegrowany MCR, 

podstawowe zabiegi medyczne w warunkach 

symulowanych (PARM), Techniki zabiegów 

medycznych w warunkach symulowanych (PARM),  

 

Zajęcia do wyboru, którym przypisano punkty 

ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 5% 

liczby punktów ECTS koniecznych do 

ukończenia studiów na danym poziomie 

ATLS / Procedury ratunkowe przedszpitalne – pacjent 

urazowy pediatryczny 

 

First Aid / Advanced Life Support / Farmakoterapia w 

ratownictwie medycznym / Medycyna ratunkowa - 

Diagnostyka obrazowa 

 

USG / Leczenie bólu w ratownictwie medycznym 

 

Język migowym / Ratownictwo wodne 

 

Zaawansowane zabiegi ratujące życie u noworodków / 

Zaawansowane zabiegi ratujące życie u dzieci 

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) 

 

 

20% nauki o zdrowiu 

80% nauki medyczne 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości 

zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez 

absolwentów kierunku: 

Uzyskanie przez absolwenta tytułu zawodowego 

licencjata ratownika medycznego. 

Ukształtowanie umiejętności oraz kompetencji 

społecznych umożliwiających kontynuację kształcenia na 

studiach II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne, 

Osiągnięcie umiejętności umożliwiających podjęcie 

działań ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego u dorosłych i dzieci bez względu na 

przyczynę. 

Przygotowanie specjalistów z zakresu Ratownictwa 

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

Warunki i tryb rekrutacji na studia w 

Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie na rok akademicki 

2022/2023 zostały określone w 

Uchwale Nr 7/2021 Senatu UM w 

Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 

roku wraz z załącznikami. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie 

na studia na kierunek ratownictwo 

medyczne będą kwalifikowani na 

podstawie wyników egzaminu 

maturalnego z 2 przedmiotów: 

biologia/język obcy 

nowożytny/matematyka. Do 

obliczania wyniku stosowany będzie 

przelicznik: poziom podstawowy x1; 

poziom rozszerzony x2. Kandydatom 

posiadającym tytuł laureata lub 

finalisty olimpiady stopnia 

centralnego oraz medalisty lub 

uczestnika finałów olimpiady 

międzynarodowej, ubiegającym się o 

przyjęcie na studia przyznaje się 

maksymalną liczbę punktów 

możliwych do uzyskania podczas 

aplikowania na dany kierunek 

studiów. Kandydatom posiadającym 

tytuł laureata konkursu 

międzynarodowego lub krajowego 

przyznaje się maksymalną liczbę 

punktów z przedmiotu objętego 

konkursem, w pozostałym zakresie 

obowiązuje ich postępowanie 

kwalifikacyjne z przedmiotów 

wymaganych na dany kierunek. 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych 

interesariuszy uczestniczących w 

opracowywaniu efektów uczenia się 

Interesariusze zewnętrzni: 

 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

                 Konsultant wojewódzki w dziedzinie 

medycyny ratunkowej 

 

Interesariusze wewnętrzni: 

 

Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej 

Pracowni Medycznych Czynności 

Ratunkowych 

Samorząd Studencki 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy  
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