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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW ELEKTRORADIOLOGIA 

II 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 II-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: 

 

4 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi 
studiów: 

120 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 
2025 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta oraz sylwetka absolwenta: 

Magister 

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

 

68 ECTS 

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

 

480 godzin, 17 ECTS 

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

 

6 

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      
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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 
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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 2 

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: 

 

Po zakończeniu kształcenia absolwenci są 
przygotowani do: pracy w zakładach radiologii 
diagnostyki obrazowej, radiologii inwazyjnej,  
radioterapii, medycyny nuklearnej, pracowniach 
EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej,      
w komórkach organizacyjnych zajmujących się 
ochroną radiologiczną i zapewnieniem jakości       
w działalności medycznej związanej z narażeniem 
na promieniowanie jonizujące oraz współpracy      
z lekarzami odpowiednich specjalności 
medycznych, przedstawicielami  innych zawodów 
medycznych, fizykami  i inżynierami medycznymi.  

Absolwenci są także przygotowani do podjęcia 
studiów trzeciego stopnia. Potrafią współdziałać 
w zespole badawczym, znają metodologię 
prowadzenia badań naukowych i przygotowania 
prac do publikacji. Posiadają przygotowanie 
merytoryczne                     i pedagogiczne do 
prowadzenia dydaktyki kadr medycznych w 
zakresie elektroradiologii oraz wybranych 
elementów radiologii i radioterapii. 

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie 
w: 

• zakładach radiologii i diagnostyki obrazowej 
• zakładach medycyny nuklearnej 
• zakładach i pracowniach radioterapii  
• pracowniach EKG, EEG, EMG, badań słuchu, 

densytometrii, fizjologii klinicznej o pełnym 
zakresie świadczeń, informatyki medycznej;  

• inspekcji ochrony radiologicznej, zarówno 
podmiotów leczniczych jak i państwowej 
inspekcji sanitarnej;  

• sektorze marketingu sprzętu medycznego;  
prowadzić samodzielną medyczną działalność 
gospodarczą, czy też świadczyć usługi w zakresie 
wykonywania testów aparatury lub doradztwa 
dotyczącego technik diagnostyki obrazowej              
i elektromedycznej oraz radioterapii. 
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Zasady rekrutacji, wymagania wstępne 
(oczekiwane kompetencje kandydata) oraz 
uznawalność dotychczas zdobytych efektów 
uczenia się: 

 

Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na 
kierunku  Elektroradiologia, będzie średnia ocen    
z całego toku studiów pierwszego stopnia 
uzyskana na danym kierunku. Do średniej ocen      
z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy 
dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej. 

 

1. W przypadku uzyskania takiej samej średniej 
ocen z całego toku studiów przez grupę 

kandydatów większą niż liczba miejsc na dany 
kierunek studiów, zostanie zastosowane 

dodatkowe kryterium, którym jest wynik 
ukończenia studiów. 

 

2. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie 
zawierające średnią ocen z całego toku studiów 

oraz wynik ukończenia studiów. 

 

 
 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych 
interesariuszy uczestniczących 
w opracowywaniu efektów uczenia się 

 

Wewnętrzni: studenci, nauczyciele akademiccy.  
Zewnętrzni: dr n. med. Sławomir Gonciarz 
Centrum Medyczne Medi Sport 
 

 
Załącznik Nr 1 

 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne – profil praktyczny 
 

Symbol modułu Nazwa przedmiotu  
Punkty 
ECTS 

ER.2.AK Audyty kliniczne i procedury wzorcowe 1 

ER.2.BJ Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna 1 

ER.2.DEP-E 
Diagnostyka elektromedyczna w pediatrii - 
elektroencefalografia 

1 

ER.2.DEP-K Diagnostyka elektromedyczna w pediatrii - kardiologia 1 

ER.2.DO-RM Diagnostyka obrazowa – rezonans magnetyczny 2 

ER.2.DO-TK Diagnostyka obrazowa – tomografia komputerowa 3 

ER.2.DO-USG Diagnostyka obrazowa - ultrasonografia 2 

ER.2.DO-UDO Diagnostyka obrazowa - ultrasonografia dopplerowska 1 

ER.2.DO-UST Diagnostyka obrazowa - ultrasonografia stawów 1 

ER.2.DO-P Diagnostyka obrazowa w pediatrii 2 

ER.2.DO-SZŻ Diagnostyka obrazowa w stanach zagrożenia życia 1 

ER.2.IO-RM Interpretacja obrazów rezonansu magnetycznego 4 
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ER.2.IO-TK Interpretacja obrazów tomografii komputerowej 3 

ER.2.KI Kardiologia interwencyjna 1 

ER.2.KPP Kwalifikowana pierwsza pomoc i resuscytacja 1 

ER.2.MC Mammografia cyfrowa 1 

ER.2.NMT Nowoczesne metody w teleradioterapii 1 

ER.2.NTDP Nowoczesne techniki diagnostyczne w pediatrii 1 

ER.2.OZ 
Organizacja i zarządzanie w zakładzie diagnostyki 
obrazowej 

1 

ER.2.PO Propedeutyka ortopedii 1 

ER.2.RI Radiologia interwencyjna 3 

ER.2.SI Systemy informatyczne w ochronie zdrowia 1 

ER.2.ZTB Zaawansowane techniki w brachyterapii 1 

ER.2.DO-RMf/ 
ER.2.Rif 

Diagnostyka obrazowa rezonans magnetyczny vel 
Radiologia interwencyjna  

4 

ER.2.DO-
RTGf/ER.2.DO-TKf 

Diagnostyka obrazowa - rentgenodiagnostyka vel 
Diagnostyka obrazowa - tomografia komputerowa 

2 

ER.2.DO-TK 
Nowoczesne metody w teleradioterapii vel 
Zaawansowane techniki w brachyterapii 

1 

ER.2.DO-
RM/ER.2.IO-RMf 

Diagnostyka obrazowa rezonans magnetyczny lub 
Interpretacja obrazów rezonansu magnetycznego  

2 

ER.2.RMPf/ 
ER.2.TKPf 

Rezonans magnetyczny w pediatrii lub Tomografia 
komputerowa w pediatrii 

1 

ER.2.PZ Praktyki zawodowe 17 

  SUMA 62 

 
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  
Punkty 
ECTS 

ER.2.JOS 
Język obcy specjalistyczny do wyboru ( angielski, 
niemiecki, hiszpański, włoski) 

8 

ER.2.DO-RMf/ 
ER.2.Rif 

Diagnostyka obrazowa rezonans magnetyczny vel 
Radiologia interwencyjna  

2 

2 

ER.2.DO-
RTGf/ER.2.DO-TKf 

Diagnostyka obrazowa - rentgenodiagnostyka vel 
Diagnostyka obrazowa - tomografia komputerowa 

3 

ER.2.DO-TK 
Nowoczesne metody w teleradioterapii vel 
Zaawansowane techniki w brachyterapii 

1 

ER.2.DEP-Ef/ 
ER.2.DEP-Ekf 

Diagnostyka elektromedyczna w pediatrii - 
elektroencefalografia vel Diagnostyka 
elektromedyczna w pediatrii - elektrokardiografia 

1 

ER.2.DO-
RM/ER.2.IO-RMf 

Diagnostyka obrazowa rezonans magnetyczny lub 
Interpretacja obrazów rezonansu magnetycznego  

2 

ER.2.RMPf/ 
ER.2.TKPf 

Rezonans magnetyczny w pediatrii lub Tomografia 
komputerowa w pediatrii 

1 

ER.2.OPf/ER.2.MSf Opieka paliatywna vel Medycyna sądowa 1 

ER.2.PZ Praktyki zawodowe  17 

  SUMA 38 
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