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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW BIOMEDYCYNA 

II 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 II-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: 

 

4 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi 
studiów: 

120 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 
1530 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta oraz sylwetka absolwenta: 

Magister 

Łączna liczba punktów ECTS,  jaką student 
musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych 

61 
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z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
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: 

 

Nie dotyczy 

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

 

5 

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 
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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, 

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. 

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 1 

Zajęcia do wyboru, którym przypisano  
punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 
30% liczby punktów ECTS  koniecznych do 

Załącznik nr 2 
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ukończenia studiów na danym poziomie  

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: 

 

Celem proponowanych studiów stacjonarnych II 

stopnia na kierunku biomedycyna jest wykształcenie 

przyszłych naukowców w dziedzinie nauk 

medycznych poprzez intensywne szkolenia naukowe 

oparte na zdobywaniu wiedzy, pozyskiwaniu i 

interpretacji nowych informacji oraz wykorzystaniu 

najnowocześniejszych technik badawczych. 

Oczekuje się, że program będzie stymulować 

studentów do krytycznego myślenia i niezależności 

wymaganej do rozwiązania konkretnego problemu 

badawczego. Program zapewnia najnowszą wiedzę i 

niezbędne umiejętności praktyczne dla kariery 

naukowej w dziedzinie medycyny, dotyczące 

funkcjonowania ludzkiego ciała w zdrowiu i 

chorobie. Obejmuje to procesy na poziomie 

molekularnym, komórkowym, narządowym i 

organizmu oraz interakcje z czynnikami 

chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi w 

środowisku. Koncentruje się na zrozumieniu 

mechanizmów chorobowych na poziomie 

molekularnym, szczególnie w przypadku 

najczęstszych i powszechnych chorób, w celu 

opracowania przyszłych metod diagnozowania i 

leczenia tych chorób. Program zapewniając 

studentom naukę i różne szkolenia w środowisku 

akademickim (krajowym i zagranicznym), 
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zorientowany jest na wysokiej jakości badaniach 

naukowych, które stymulują studentów 

intelektualnie, dając im jednocześnie wybór 

szerokiego wachlarza możliwości późniejszego 

zatrudnienia w przemyśle, centrach badawczych i 

społeczeństwie. Pierwsza część programu stanowi 

ogólną, zaawansowaną wiedzę biomedyczną. 

Studenci mogą następnie indywidualnie opracować 

bardziej spersonalizowane badania poprzez głębszą 

eksplorację jednego z wybranych przez siebie 

obszarów badawczych wykonując niezależne 

projekty badawcze. 

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

 

I. 

Do  postępowania kwalifikacyjnego na studia 

drugiego stopnia na kierunek biomedycyna może 

zostać dopuszczona osoba, która: 

1) Na studia drugiego stopnia na kierunek 

biomedycyna mogą ubiegać się kandydaci, 

którzy 

legitymują się dyplomem ukończenia, co 

najmniej studiów pierwszego stopnia na 

kierunku: 

biomedycyna, biologia medyczna lub studiów 

drugiego stopnia na kierunku biotechnologia 

lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów 

magisterskich na kierunku: analityka 

medyczna, farmacja, lekarski. 

2) dokonała elektronicznej rejestracji, 

3) wniosła opłatę rekrutacyjną. 

II. 

1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na 

kierunek biomedycyna będzie: 

a) konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego 

lub drugiego stopnia oraz odpowiednio z 
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jednolitych studiów magisterskich, z zastrz. 

ust.2, 

b) wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu - 

język angielski na poziomie rozszerzonym. 

2. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o  

średniej ocen z całego toku studiów odpowiednio: 

z pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub  

studiów jednolitych magisterskich. Do średniej nie 

wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony 

pracy dyplomowej. 

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby 

punktów przez większą liczbę kandydatów, niż liczba 

pozostałych miejsc na kierunku biomedycyna 

drugiego stopnia, zostanie zastosowane kryterium, 

którym jest wyższa punktacja uzyskana na 

świadectwie dojrzałości z przedmiotu - język 

angielski zdawany na poziomie rozszerzonym.  

III.  

Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy 

uzyskali najwyższą punktację mieszcząca się w 

ramach limitu miejsc. 

Przewidywany limit przyjęcia na studia:  

15 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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ZAŁACZNIK NR 1 
   Wykaz zajęd związanych z prowadzonymi w Uczelni badaniami naukowymi  

    SEMESTR I   
  przedmiot/moduł ECTS 

  Toksykologia 2 

  Neurofarmakologia 2 

  
Metodyka publikacji naukowych i pisania wniosków patentowych i badawczych 2 

  

  

Metodologia badao diagnostyczno-laboratoryjnych  w zakresie: Biochemii, Hematoonkologii, Mikrobiologii,  Patofizjologii, Genetyki, Farmakologii, Genetyki 
klinicznej 
(7 zakładów do wyboru 2) 

4 

  Razem 10 

  
PRZEDMIOTY DO WYBORU: (3 do wyboru) 15 

  Immunoonkologia 5 

  Mikrobiom ludzki 5 

  Wirusologia 5 

  Genetyka medyczna 5 

  Choroby cywilizacyjne 5 
    Medycyna sądowa 5 

  Podstawy badao behawioralnych 5 
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Zaawansowana gentyka człowieka 5 

  Razem semestr I 25 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  SEMESTR II   
  przedmiot/moduł ECTS 

  

Metodologia badao diagnostyczno-laboratoryjnych   w zakresie: Biochemii, Hematoonkologii, Mikrobiologii,  Patofizjologii, Genetyki, Farmakologii, Genetyki 
klinicznej 
(7 zakładów do wyboru 2) 

4 

  
  

  
Mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe 8   

  
      

  Biostatystyka  3 

  Starzenie się 2 

  
Zakażenia bakteryjne i mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki 2 

  Bioinformatyka zaawansowana 6 
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  Razem semestr II 25 
  

    

    SEMESTR III   
  przedmiot/moduł ECTS 

  
Nowoczesne i Innowacyjne Metody Badawcze w Biomedycynie 3 

  
Medycyna regeneracyjna i terapie komórkowe 4 

  Ćwiczenia specjalistyczne do pracy dyplomowej 8 

  Razem 15 

  PRZEDMIOTY DO WYBORU (3 do wyboru): 10 

  Immunoonkologia 5 

  Mikrobiom ludzki 5 

  Wirusologia 5 

  Zaawansowana genetyka człowieka 5 

  Podstawy badao behawioralnych 5 

  Genetyka medyczna 5 

  Choroby cywilizacyjne 5 
    Medycyna sądowa 5 

  Razem semestr III 25 
  

    



10 

 

SEMESTR IV   
  przedmiot/moduł ECTS 

  Inżynieria tkankowa 4 

  

Organizmy modelowe w badaniach biomedycznych 2 

  Ćwiczenia specjalistyczne do pracy dyplomowej 26 

  Egzamin dyplomowy 0 

  Razem za semestr IV 28 
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WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU         Załącznik Nr 2 

 

 

SEMESTR I 

 

KAŻDY STUDENT WYBIERA 3 PRZEDMIOTY + JĘZYK OBCY: 

 

Immunoonkologia Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 70 5 20 0 50 30 ZO 

Mikrobiom ludzki Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 70 5 20 0 50 30 ZO 

Wirusologia Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 70 5 20 0 50 30 ZO 

Zaawansowana genetyka człowieka 

Samodzielna Pracownia Genetyki Molekularnej 

70 5 

10 0 25 

30 ZO Pracownia Diagnostyki Genetycznej II Katedry 
Pediatrii 

10 0 25 

Genetyka medyczna 
Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią 

Cytogenetyczną Katedry Genetyki Medycznej 
70 5 20 0 50 30 ZO 

Choroby cywilizacyjne 
Katedra i Zakład Patofizjologii 

70 5 
4 

0 
15 

30 ZO 
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 16 35 

Nowoczesne metody obrazowania chemicznego 
w analizie biomedycznej 

Samodzielna Pracownia Spektroskopii i 
Obrazowania Chemicznego 

70 5 20 0 50 30 ZO 

Podstawy badao behawioralnych Samodzielna Pracownia Badao Behawioralnych 70 5 20 30 20 30 ZO 

Medycyna sądowa Katedra i Zakład Medycyny Sądowej  70 5 20 0 50 30 ZO 

Język obcy dodatkowy do wyboru  
(hiszpaoski, włoski, niemiecki, rosyjski) 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 30 2 0 30 0 30 ZO 
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KAŻDY STUDENT WYBIERA 2 ZAKŁADY 

Moduły/przedmioty Jednostka organizująca L. godzin ECTS W Ćw. Sem. 
Liczebnośd 

gr. 
Forma zal. 

Metodologia badao diagnostyczno-
laboratoryjnych  w zakresie: Biochemii, 
Hematoonkologii, Mikrobiologii,  
Patofizjologii, Genetyki, Farmakologii, 
Genetyki klinicznej 
(7 zakładów do wyboru 2)  

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej/Zakład 
Hematoonkologii Doświadczalnej/Katedra i Zakład 
Mikrobiologii Lekarskiej/Katedra i Zakład 
Patofizjologii/Pracownia Diagnostyki Genetycznej II 
Katedry Pediatrii/Katedra i Zakład Farmakologii 
Doświadczalnej i Klinicznej/Zakład Genetyki Klinicznej 
Katedry Genetyki Medycznej 

 

40 

2 ˉ 20 ˉ 10 zal 

2 ˉ 20 ˉ 10 zal 

Razem 40 4 

 

 

SEMESTR II 

 

KAŻDY STUDENT WYBIERA 2 ZAKŁADY: 

Moduły/przedmioty Jednostka organizująca L. godzin ECTS W Ćw. Sem. 
Liczebnośd 

gr. 
Forma zal. 

Metodologia badao diagnostyczno-
laboratoryjnych  w zakresie: Biochemii, 
Hematoonkologii, Mikrobiologii,  
Patofizjologii, Genetyki, Farmakologii, 
Genetyki klinicznej 
(7 zakładów do wyboru 2)  

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej/Zakład 
Hematoonkologii Doświadczalnej/Katedra i Zakład 
Mikrobiologii Lekarskiej/Katedra i Zakład 
Patofizjologii/Pracownia Diagnostyki Genetycznej II 
Katedry Pediatrii/Katedra i Zakład Farmakologii 
Doświadczalnej i Klinicznej/Zakład Genetyki Klinicznej 
Katedry Genetyki Medycznej 

 

40 

2 ˉ 20 ˉ 10 zal 

2 ˉ 20 ˉ 10 zal 

Razem 40 4 
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SEMESTR III 

 

KAŻDY STUDENT WYBIERA 3 PRZEDMIOTY 

 

 

Immunoonkologia Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 70 5 20 0 50 30 ZO 

Mikrobiom ludzki Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 70 5 20 0 50 30 ZO 

Wirusologia Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 70 5 20 0 50 30 ZO 

Zaawansowana genetyka człowieka 

Samodzielna Pracownia Genetyki Molekularnej 

70 5 

10 0 25 

30 ZO Pracownia Diagnostyki Genetycznej II Katedry 
Pediatrii 

10 0 25 

Genetyka medyczna 
Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią 

Cytogenetyczną Katedry Genetyki Medycznej 
70 5 20 0 50 30 ZO 

Choroby cywilizacyjne 

Katedra i Zakład Patofizjologii 

70 5 

4 

0 

15 

30 ZO 
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 16 35 

Nowoczesne metody obrazowania chemicznego 
w analizie biomedycznej 

Samodzielna Pracownia Spektroskopii i 
Obrazowania Chemicznego 

70 5 20 0 50 30 ZO 

Podstawy badao behawioralnych Samodzielna Pracownia Badao Behawioralnych 70 5 20 30 20 30 ZO 

Medycyna sądowa Katedra i Zakład Medycyny Sądowej  70 5 20 0 50 30 ZO 

 

 
 

 


