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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW ELEKTRORADIOLOGIA 

I stopnia  

ROK AKADEMICKI 2022/2023 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 
Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

Kierunek studiów: 

 
Elektroradiologia 

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  

Nauki medyczne 

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 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 
2934 

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 
akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia: 

 

98 ECTS 

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

 

960 godzin, 49 ECTS 

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 
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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 WLD 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: 

- 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 

 

Załącznik Nr 1 

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

Nie dotyczy 

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: 

 

Studia I stopnia kierunku elektroradiologia 

umożliwiają studentowi osiągnięcie wszystkich 

efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji założonych w programie kształcenia o 

najnowsze wytyczne Polskich Ram Kwalifikacji dla 

szkolnictwa wyższego. 

 

Absolwenci studiów I stopnia kierunku 

elektroradiologia są doskonale przygotowani do 

podjęcia zatrudnienia w zakładach radiologii i 

diagnostyki obrazowej ,radiologii zabiegowej 

radioterapii, medycyny nuklearnej, a także w 

pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii 

klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji 

ochrony radiologicznej. 

 

Ukończenie 3-letnich studiów I st, umożliwia 

podjęcie pracy zawodowej, możliwe jest dalsze 

kształcenie na studiach II stopnia. 

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

 

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na 

kierunek Elektroradiologia jest spełnienie warunków 

rekrutacji: 

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

zagraniczna uzyskana w krajach, 

o których mowa w § 17 ust. 3, do wyboru dwa różne 

przedmioty wybrane 

przez kandydata, zdawane na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym spośród: 

biologii, fizyki lub matematyki, 

 2) stara matura: do wyboru dwa różne przedmioty 

spośród: biologii, fizyki 

 lub matematyki, 

3) matura zagraniczna uzyskana w krajach, o których 

mowa w § 17 ust. 4, do wyboru 

dwa różne przedmioty spośród: biologii, fizyki 

zdawanych na poziomie rozszerzonym 

lub matematyki na poziomie podstawowym lub 

rozszerzonym. 

 

 

 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych 
interesariuszy uczestniczących 

Wewnętrzni: studenci, nauczyciele akademiccy.  

Zewnętrzni: dr n. med. Sławomir Gonciarz 
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w opracowywaniu efektów uczenia się 

 

Centrum Medyczne MEDISPORT 

 

 
Załącznik Nr 1 
 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne – profil praktyczny 
 

Symbol 
modułu 

Nazwa przedmiotu  ECTS 

ER.1.003 Podstawy fizyczne technik radiologicznych 4 

ER.1.009 Anatomia radiologiczna 4 

ER.1.010 Badanie płuc (spirometria) 1 

ER.1.011 Elektroencefalografia 1 

ER.1.012 Wstęp do metod obrazowania 2 

ER.1.013 Podstawy kliniczne metod elektroradiologicznych 5 

ER.1.014 Elektrokardiografia  2 

ER.1.015 Ultrasonografia 2 

ER.1.016 Mammografia 3 

ER.1.017 Diagnostyka izotopowa  2 

ER.1.019 Radioterapia 2 

ER.1.020 Radiobiologia i ochrona radiologicza 4 

ER.1.021 Radioterapia onkologiczna 2 

ER.1.022 Radiologia stomatologiczna 3 

ER.1.023 PET-CT 2 

ER.1.024 Densytometria 2 

ER.1.025 Elektromiografia 1 

ER.1.026 Metody elektroradiologiczne w laryngologii 1 

ER.1.027 Metody elektroradiologiczne w gastrologii 1 

ER.1.028 
Metody elektroradiologiczne w ortopedii i 
traumatologii 

2 

ER.1.029 
Metody elektroradiologiczne w neurochirurgii, 
neurologii i psychiatrii 

2 

ER.1.030 
Metody elektroradiologiczne w kardiologii, 
kardiochirurgii i angiologii 

2 

ER.1.031 
Metody elektroradiologiczne w stanach zagrożenia 
życia 

1 

ER.1.032 Metody elektroradiologiczne w onkologii 2 

ER.1.033 Metody elektroradiologiczne w pediatrii 2 

ER.1.034 
Metody elektroradiologiczne w pulmonologii i 
torakochirurgii 

1 

ER.1.035 Rentgenodiagnostyka 17 

ER.1.036 Tomografia komputerowa 12 

ER.1.037 Rezonans magnetyczny 13 
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ER.1.039 
Organizacja pracy w zakładzie radiologii i podstawy 
epidemiologii 

1 

ER.1.043 Sieci PACS, DICOM 1 

ER.1.044 Kontrola jakości w elektroradiologii 2 

ER.1.048 Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna  2 

ER.1.050 Język angielski w elektroradiologii 1 

ER.1.052 Praktyki zawodowe 49 

  Razem  154 

 
 
 
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 
 

Symbol 

modułu  
Nazwa przedmiotu  ECTS 

  MODUŁ A   

ER.1.035 Rentgenodiagnostyka - moduł A 12 

ER.1.036 Tomografia komputerowa - Moduł A  9 

ER.1.037 Rezonans magnetyczny - Moduł A 4 

ER.1.038 Radiologia zabiegowa - Moduł A  6 

  MODUŁ B   

ER.1.035 Rentgenodiagnostyka - moduł B 9 

ER.1.036 Tomografia komputerowa - Moduł B 12 

ER.1.037 Rezonans magnetyczny - Moduł B 6 

ER.1.038 Radiologia zabiegowa - Moduł B 4 

ER.1.049 Język obcy - angielski vel niemiecki (do wyboru) 3 

ER.1.052 
Praktyka śródroczna (do wyboru - RTG, TK, MR, radiologia zab., 
radioterapia, prac. elektromedyczne) 

37 

  RAZEM: 71 

 


