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Nazwa ocenianego kierunku studiów:  analityka medyczna 

 Poziom/y studiów:       poziom 7, studia jednolite magisterskie 

 Forma/y studiów:        stacjonarne 

 Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów 

uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny 

wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

nauki medyczne 203 68 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów 

ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do 

ukończenia studiów na kierunku. 

 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

1. nauki farmaceutyczne 97 32 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki  

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 

naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane dotyczące 

dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do 

których odnoszą się efekty kształcenia. 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

A. Nauki biologiczno-medyczne 

w zakresie wiedzy (zna): 

A.W1.    mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne; 

A.W2.    budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym oraz czynnościowym (układ 

kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ 

pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy, narządy zmysłów, 

powłoka wspólna); 

A.W3.    prawidłową budowę i funkcje komórek, tkanek, narządów i układów organizmu 

ludzkiego oraz współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia  

i choroby; 

A.W4.    etapy cyklu komórkowego, w tym molekularne aspekty jego regulacji; 

A.W5.    mechanizmy regulacji funkcji narządów i układów organizmu człowieka; 

A.W6.    mechanizmy działania hormonów oraz konsekwencje zaburzeń regulacji 

hormonalnej; 

A.W7.    budowę, właściwości fizykochemiczne i funkcje węglowodanów, lipidów, 

aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, hormonów i witamin; 

A.W8.    procesy metaboliczne, mechanizmy ich regulacji oraz ich wzajemne powiązania na 

poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym; 

A.W9.    sposoby komunikacji między komórkami, a także między komórką a macierzą 

pozakomórkową oraz szlaki przekazywania sygnałów w komórce i przykłady 

zaburzeń w tych procesach; 

A.W10.  

               

       

metody diagnostyki cytologicznej (techniki przygotowania i barwienia 

preparatów) oraz automatyczne techniki fenotypowania, cytodiagnostyczne 

kryteria rozpoznania i różnicowania chorób nowotworowych  

i nienowotworowych; 

A.W11.  mechanizmy działania poszczególnych grup leków; 

A.W12. wskazania, przeciwwskazania i działania niepożądane leków; 

A.W13.  

               

       

zasady monitorowania w płynach ustrojowych stężenia leków niezbędnego do 

uzyskania właściwego efektu terapeutycznego i minimalizowania działań 

niepożądanych; 

A.W14. wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych; 

A.W15. budowę i funkcje układu odpornościowego, w tym mechanizmy odporności 

nieswoistej i swoistej organizmu; 

A.W16. główny układ zgodności tkankowej (Major histocompatibility complex, MHC); 

A.W17. zasady oceny serologicznej i molekularnego typowania antygenów ludzkich 

leukocytów (Human leukocyte antigen, HLA); 

A.W18. mechanizmy immunologii rozrodu; 

A.W19. rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady i metodykę jego 

pobierania, transportu, przechowywania i przygotowania do badań 

immunologicznych; 

A.W20. testy służące do jakościowego i ilościowego oznaczania antygenów, przeciwciał  

i kompleksów immunologicznych; 
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A.W21. zjawiska biofizyczne zachodzące na poziomie komórek, tkanek i narządów; 

A.W22. pozytywne i negatywne efekty oddziaływań zewnętrznych czynników fizycznych 

na organizm. 

 

 

w zakresie umiejętności (potrafi): 

A.U1.      przedstawiać topografię narządów ciała ludzkiego, posługując się nazewnictwem 

anatomicznym; 

A.U2.      stosować nazewnictwo anatomiczne do opisu stanu zdrowia i choroby; 

A.U3.      wskazywać różnice w budowie i funkcjonowaniu organizmu na  poszczególnych 

etapach rozwoju osobniczego; 

A.U4.      wykorzystywać wiedzę biochemiczną do analizy i oceny procesów fizjologicznych 

i patologicznych, w tym do oceny wpływu leków i substancji toksycznych na te 

procesy; 

A.U5.      wykrywać i oznaczać aminokwasy, białka, węglowodany, lipidy, hormony  

i witaminy w materiale biologicznym oraz izolować i oceniać jakość i stężenie 

kwasów nukleinowych; 

A.U6.      wykonywać badania kinetyki reakcji enzymatycznych; 

A.U7.      dobierać i wykonywać testy diagnostyczne do oznaczania antygenów i przeciwciał 

w celu uzyskania wiarygodnych wyników; 

A.U8.      wyizolować komórki układu odpornościowego z materiału biologicznego; 

A.U9.      różnicować komórki układu odpornościowego w warunkach in vitro; 

A.U10. wybierać i przeprowadzać badania laboratoryjne oceniające funkcjonowanie 

układu odpornościowego oraz interpretować wyniki tych badań; 

A.U11. wykonywać testy immunologiczne oceniające mechanizmy odporności nieswoistej 

i swoistej; 

A.U12. stosować wiedzę biochemiczną do analizy procesów fizjologicznych  

i patologicznych, w tym do oceny wpływu leków na te procesy; 

A.U13. identyfikować i opisywać składniki strukturalne komórek, tkanek i narządów 

metodami mikroskopowymi oraz histochemicznymi; 

A.U14. stosować techniki histologiczne w celu opisu cech morfologicznych komórek  

i tkanek patologiczne zmienionych; 

A.U15. identyfikować i opisywać biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu 

ludzkiego; 

A.U16.   

               

       

wyjaśniać wpływ czynników środowiskowych, w tym temperatury, przyspieszenia 

ziemskiego, ciśnienia atmosferycznego, pola elektromagnetycznego oraz 

promieniowania jonizującego na organizm; 

A.U17. przypisywać leki do poszczególnych grup leków oraz określać główne 

mechanizmy ich działania, przemiany w ustroju i działania uboczne; 

A.U18. wyjaśniać wpływ leków na wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych. 

  

B. Nauki chemiczne i elementy statystyki 
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w zakresie wiedzy (zna): 

B.W1. zagadnienia z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej w stopniu niezbędnym do 

głębszego zrozumienia zagadnień z dyscypliny naukowej nauki chemiczne oraz 

dyscypliny naukowej nauki biologiczne, a także zasady oznaczania związków 

nieorganicznych i metody postępowania analitycznego stosowane w laboratoriach 

medycznych; 

B.W2. właściwości chemiczne pierwiastków i ich związków; 

B.W3. podstawy budowy jądra atomowego i reakcji jądrowej, zwłaszcza rozpadu 

promieniotwórczego oraz zasady obliczeń szybkości rozpadu radionuklidów; 

B.W4.    

  

mechanizmy tworzenia i rodzaje wiązań chemicznych oraz mechanizmy 

oddziaływań międzycząsteczkowych w różnych stanach skupienia materii; 

B.W5.    

  

analityczne metody jakościowej i ilościowej oceny związków nieorganicznych  

i organicznych oraz rozumie celowość stosowania tych metod w analizie 

medycznej; 

B.W6.    

  

zasady obliczeń chemicznych niezbędnych w medycynie laboratoryjnej,  

w szczególności obliczeń związanych ze sporządzaniem, rozcieńczaniem  

i przeliczaniem stężeń wyrażonych w standardowych i niestandardowych 

jednostkach; 

B.W7.    

  

podstawy kinetyki reakcji chemicznych oraz podstawowe prawa termochemii, 

elektrochemii i zjawisk powierzchniowych; 

B.W8.    

  

rolę zjawisk fizykochemicznych w przebiegu procesów zachodzących  

w warunkach in vivo oraz in vitro z punktu widzenia kierunku ich przebiegu, 

wydajności, szybkości i mechanizmu; 

B.W9.    

  

nomenklaturę, właściwości oraz metody identyfikacji związków nieorganicznych 

oraz kompleksowych; 

B.W10 klasyczne metody analizy ilościowej - analizę wagową, analizę objętościową  

i analizę gazową; 

B.W11.  

               

        

klasyfikację instrumentalnych technik analitycznych oraz podstawy teoretyczne  

i metodyczne technik spektroskopowych, elektroanalitycznych, 

chromatograficznych i spektrometrii mas oraz ich zastosowanie w medycznej 

diagnostyce laboratoryjnej; 

B.W12.  

               

        

zasady funkcjonowania aparatów stosowanych w spektrofotometrii w zakresie 

nadfioletu i promieniowania widzialnego, spektrofluorymetrii, absorpcyjnej  

i emisyjnej spektrometrii atomowej, potencjometrii, konduktometrii, 

chromatografii gazowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej  

i spektrometrii mas; 

B.W13. kryteria wyboru metody analitycznej oraz statystyczne podstawy jej walidacji; 

B.W14. podział związków węgla i zasady nomenklatury związków organicznych; 

B.W15. strukturę związków organicznych w ujęciu teorii orbitali atomowych  

i molekularnych oraz efekt mezomeryczny i indukcyjny; 

B.W16. rodzaje i mechanizmy reakcji chemicznych związków organicznych (substytucja, 

addycja, eliminacja); 
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B.W17.  

               

        

 właściwości węglowodorów, fluorowcowęglowodorów, związków 

metaloorganicznych, amin, nitrozwiązków, alkoholi, fenoli, eterów, aldehydów, 

ketonów, kwasów karboksylowych, funkcyjnych i szkieletowych pochodnych 

kwasów karboksylowych oraz pochodnych kwasu węglowego; 

B.W18.  

               

        

budowę i właściwości związków heterocyklicznych pięcio- i sześcioczłonowych  

z atomami azotu, tlenu i siarki oraz budowę i właściwości związków pochodzenia 

naturalnego: alkaloidów, węglowodanów, peptydów, białek oraz lipidów, w tym 

steroidów i terpenów; 

B.W19.  

               

        

podstawowe narzędzia informatyczne wykorzystywane w medycynie 

laboratoryjnej, w tym medyczne bazy danych, arkusze kalkulacyjne i podstawy 

grafiki komputerowej; 

B.W20. podstawowe metody analizy statystycznej wykorzystywane w badaniach 

populacyjnych i diagnostycznych; 

B.W21. zasady prowadzenia badań obserwacyjnych, doświadczalnych oraz in vitro, 

służących rozwojowi medycyny laboratoryjnej. 

 

 

w zakresie umiejętności (potrafi): 

B.U1.    stosować podstawowe techniki laboratoryjne, w tym chemiczną analizę 

jakościową; 

B.U2.    dokonywać doboru metody analitycznej oraz oceniać jej przydatność w kontekście 

celu analizy, kalibracji metody, precyzji wykonania i obliczania wyników,  

z uwzględnieniem ich wiarygodności i analizy statystycznej; 

B.U3.    wykonywać obliczenia chemiczne; 

B.U4.    sporządzać roztwory o określonych stężeniach, a także roztwory o określonym pH, 

zwłaszcza roztwory buforowe; 

B.U5.    opisywać właściwości chemiczne pierwiastków i związków nieorganicznych oraz 

oceniać trwałość wiązań i reaktywność związków nieorganicznych na podstawie 

ich budowy; 

B.U6.    identyfikować substancje nieorganiczne; 

B.U7.    mierzyć lub wyznaczać wielkości fizykochemiczne oraz opisywać i analizować 

właściwości i procesy fizykochemiczne, stanowiące podstawę farmakokinetyki; 

B.U8.    dobierać metodę analityczną służącą do rozwiązania konkretnego zadania 

analitycznego oraz przeprowadzać jej walidację; 

B.U9.    określać budowę i właściwości związków organicznych oraz relacje pomiędzy 

strukturą tych związków a ich reaktywnością; 

B.U10. wykonywać wszystkie czynności laboratoryjne z dbałością pozwalającą na 

zachowanie pełnego bezpieczeństwa swojego i osób współpracujących; 

B.U11.   

               

        

oceniać rozkład zmiennych losowych, wyznaczać średnią, medianę, przedział 

ufności, wariancje i odchylenia standardowe oraz formułować i testować hipotezy 

statystyczne; 

B.U12. dobierać odpowiednie metody statystyczne w opracowywaniu wyników 

obserwacji i pomiarów; 
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B.U13.   

               

        

wyjaśniać różnice między badaniami prospektywnymi i retrospektywnymi, 

randomizowanymi i kliniczno-kontrolnymi, opisami przypadków i badaniami 

eksperymentalnymi oraz szeregować je według wiarygodności i jakości dowodów 

naukowych; 

B.U14. planować i wykonywać analizy chemiczne oraz interpretować ich wyniki, a także 

wyciągać wnioski; 

B.U15.   

               

        

posługiwać się programami komputerowymi w zakresie edycji tekstu, grafiki, 

analizy statystycznej, przygotowania prezentacji oraz gromadzenia i wyszukiwania 

potrzebnych informacji, pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie 

problemów. 

 

C. Nauki behawioralne i społeczne 

w zakresie wiedzy (zna): 

C.W1.   historyczny postęp myśli lekarskiej oparty na doskonaleniu technik 

diagnostycznych;  

C.W2.   istotne odkrycia naukowe dotyczące diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób 

w różnych okresach historycznych; 

C.W3.   nowe osiągnięcia medyczne i procesy je kształtujące oraz czołowych 

przedstawicieli medycyny polskiej i światowej; 

C.W4.   podstawy medycyny opartej na dowodach; 

C.W5.   kierunki rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, a także rozwoju historycznej myśli 

filozoficznej oraz etycznych podstaw rozstrzygania dylematów moralnych, 

związanych z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego i innych 

zawodów medycznych; 

C.W6.   fizyczne, biologiczne i psychologiczne uwarunkowania stanu zdrowia oraz metody 

oceny stanu zdrowia jednostki i populacji; 

C.W7.   zależności pomiędzy stylem życia a zdrowiem i chorobą oraz społeczne 

uwarunkowania i ograniczenia wynikające z choroby; 

C.W8.   rolę stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób oraz sposoby radzenia sobie ze 

stresem; 

C.W9.   psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania funkcjonowania jednostki  

w społeczeństwie; 

C.W10.   sposoby identyfikacji czynników ryzyka rozwoju chorób oraz działań 

profilaktycznych; 

C.W11.   metody badań epidemiologicznych oraz zadania systemu nadzoru sanitarno-

epidemiologicznego; 

C.W12.   zasady, zadania oraz główne kierunki działań w zakresie promocji zdrowia, ze 

szczególnym uwzględnieniem znajomości roli elementów zdrowego stylu życia; 

C.W13.   zasady interpretowania częstości występowania chorób i niepełnosprawności oraz 

zasady oceny epidemiologicznej chorób cywilizacyjnych; 
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C.W14.   metody oceny podstawowych funkcji życiowych człowieka w stanie zagrożenia 

oraz zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w chorobach układu 

sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i w zatruciach; 

C.W15.   zasady dotyczące bezpieczeństwa poszkodowanego oraz osoby ratującej w trakcie 

udzielania pierwszej pomocy, możliwe zagrożenia biologiczne i środowiskowe. 

w zakresie umiejętności (potrafi): 

C.U1.     stosować wiedzę z zakresu medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach 

naukowych; 

C.U2.     opisywać strukturę demograficzną ludności i na tej podstawie oceniać problemy 

zdrowotne populacji; 

C.U3.     stosować metody epidemiologiczne w rozwiązywaniu wieloczynnikowej etiologii 

zjawisk zdrowotnych, problemów prawdopodobieństwa i zmienności mierzonych 

cech zdrowotnych; 

C.U4.     zebrać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych  

i przewlekłych oraz zaplanować działania profilaktyczne na różnych poziomach 

zapobiegania tym chorobom; 

C.U5.     dobierać, organizować i wykonywać badania przesiewowe w profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych; 

C.U6.     wpływać na kształtowanie właściwych postaw oraz działań pomocowych  

i zaradczych, a także stosować metody kierowania zespołem i motywować innych 

do osiągania celu; 

C.U7.     motywować innych do zachowań prozdrowotnych; 

C.U8.     rozpoznawać stany zagrożenia życia z zastosowaniem praktycznych sposobów 

oceny układu oddechowego; 

C.U9.     rozpoznawać nagłe zatrzymanie krążenia i stosować uniwersalny algorytm 

postępowania w zakresie podstawowych czynności reanimacyjnych u dorosłych  

i dzieci, w tym z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego; 

C.U10.   udzielać pomocy poszkodowanemu w przypadku urazu, krwotoku lub zatrucia; 

C.U11.   rozpoznawać własne ograniczenia, dokonywać samooceny deficytów i potrzeb 

rozwojowych oraz planować aktywność edukacyjną; 

C.U12.   analizować piśmiennictwo medyczne, w tym w języku obcym, oraz wyciągać 

wnioski w oparciu o dostępną literaturę; 

C.U13.   porozumiewać się z pacjentem w jednym z języków obcych na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

 

D. Nauki kliniczne oraz prawne i organizacyjne aspekty medycyny laboratoryjnej 

w zakresie wiedzy (zna): 

D.W1.    pojęcie choroby, jako następstwa zmiany struktury i funkcji komórek, tkanek  

i narządów; 

D.W2.    wybrane choroby, ich symptomatologię i etiopatogenezę; 
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D.W3.    rolę laboratoryjnych badań diagnostycznych w rozpoznawaniu schorzeń  

i rokowaniu oraz monitorowaniu terapii; 

D.W4.    strukturę organizacyjną oraz zasady działania medycznych laboratoriów 

diagnostycznych i innych podmiotów systemu ochrony zdrowia  

w Rzeczypospolitej Polskiej; 

D.W5.    przepisy prawa dotyczące wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,  

a także obowiązki i prawa diagnosty laboratoryjnego; 

D.W6.    prawa pacjenta i konsekwencje prawne ich naruszenia; 

D.W7.    zasady doboru badań laboratoryjnych w medycynie sądowej; 

D.W8.    podstawowe pojęcia z zakresu prawa oraz miejsce prawa w życiu społeczeństwa, 

ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i prawa pracy; 

D.W9.    wpływ czynników przedlaboratoryjnych, laboratoryjnych i pozalaboratoryjnych na 

jakość wyników badań; 

D.W10.   zasady kontroli jakości badań oraz sposoby jej dokumentacji; 

D.W11.  

  

zasady organizacji i zarządzania laboratorium, z uwzględnieniem organizacji 

pracy, obiegu informacji, rejestracji i archiwizacji wyników, wyliczania kosztów 

badań, zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 

D.W12.  

  

zasady organizacji i wdrażania systemu jakości w medycznych laboratoriach 

diagnostycznych, zgodnie z normami ISO (International Organization for 

Standardization) oraz obowiązującymi procedurami akredytacji i certyfikacji; 

D.W13.  

  

zasady komunikowania interpersonalnego w relacjach diagnosta laboratoryjny – 

odbiorca wyniku oraz diagnosta laboratoryjny – pracownicy systemu ochrony 

zdrowia; 

D.W14.   zasady ochrony własności intelektualnej; 

D.W15. zasady badań biomedycznych prowadzonych z udziałem ludzi oraz badań  

z udziałem zwierząt. 

w zakresie umiejętności (potrafi): 

D.U1.     wyjaśniać związki pomiędzy nieprawidłowymi funkcjami tkanek, narządów  

i układów a objawami klinicznymi; 

D.U2.     opisywać symptomatologię chorób oraz proponować model postępowania 

diagnostyczno-farmakologicznego; 

D.U3.     stosować zasady kontroli jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Dobrej 

Praktyki Laboratoryjnej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 

ust. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225), zwanej dalej „Dobrą Praktyką 

Laboratoryjną”; 

D.U4.     organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

ergonomii, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

D.U5.     stosować podstawowe regulacje prawne dotyczące organizacji medycznych 

laboratoriów diagnostycznych; 
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D.U6.     przestrzegać praw pacjenta, w tym w szczególności prawa do informacji o stanie 

zdrowia, prawa do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, 

prawa do poszanowania intymności i godności oraz prawa do dokumentacji 

medycznej; 

D.U7.     przeprowadzać walidację metod analitycznych, zgodną z zasadami kontroli jakości 

w medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz zasadami Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej; 

D.U8.     prowadzić dokumentację zarządzania jakością w medycznym laboratorium 

diagnostycznym; 

D.U9.   określić kwalifikacje personelu laboratoryjnego; 

D.U10.   rozwiązywać problemy związane z kierowaniem oraz zarządzaniem medycznym 

laboratorium diagnostycznym zgodnie z zasadami etyki, przepisami prawa oraz 

zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 

 

E. Naukowe aspekty medycyny laboratoryjnej 

w zakresie wiedzy (zna): 

E.W1.    zaburzenia ustrojowych przemian metabolicznych, charakteryzujących przebieg 

różnych chorób; 

E.W2.    czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne  

i niemodyfikowalne; 

E.W3.    patogenezę i symptomatologię chorób układów: sercowo-naczyniowego, 

moczowego, pokarmowego i ruchu, a także chorób metabolicznych, 

endokrynnych, nowotworowych i neurodegeneracyjnych oraz zaburzeń 

gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej; 

E.W4.    procesy regeneracji oraz naprawy tkanek i narządów; 

E.W5.    metody oceny procesów biochemicznych w warunkach fizjologicznych  

i patologicznych; 

E.W6.    funkcje genomu, transkryptomu i proteomu człowieka oraz procesy replikacji, 

naprawy i rekombinacji kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), transkrypcji  

i translacji oraz degradacji DNA, kwasu rybonukleinowego (RNA) i białek; 

E.W7.    mechanizmy regulacji ekspresji genów, aspekty transdukcji sygnału, aspekty 

regulacji procesów wewnątrzkomórkowych oraz problematykę rekombinacji  

i klonowania DNA; 

E.W8.    zasady i zastosowanie technik biologii molekularnej oraz technik cytogenetyki 

klasycznej i cytogenetyki molekularnej; 

E.W9.    tradycyjne metody diagnostyki cytologicznej, w tym techniki przygotowania  

i barwienia preparatów, a także automatyczne techniki fenotypowania oraz 

cytodiagnostyczne kryteria rozpoznawania i różnicowania chorób; 

E.W10.  podstawy genetyki klasycznej, populacyjnej i molekularnej; 

E.W11.  mechanizmy zaburzeń genetycznych u człowieka; 
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E.W12.  wskazania oraz metody laboratoryjne używane do genetycznej diagnostyki 

niepełnosprawności intelektualnej, dysmorfii, zaburzeń rozwoju, zaburzeń 

cielesno-płciowych, niepowodzeń rozrodu, predyspozycji do nowotworów oraz 

genetycznej diagnostyki prenatalnej; 

E.W13.  podstawy genetyczne różnych chorób oraz genetyczne mechanizmy nabywania 

lekooporności; 

E.W14.  nazewnictwo patomorfologiczne; 

E.W15.  metody diagnostyczne wykorzystywane w patomorfologii; 

E.W16.  mechanizmy rozwoju procesu zapalnego oraz techniki immunologiczne 

pozwalające na ocenę przebiegu tego procesu; 

E.W17.  metody otrzymywania i stosowania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych 

w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu terapii; 

E.W18.  rolę badań immunologicznych w rozpoznawaniu i monitorowaniu zaburzeń 

odporności oraz kryteria doboru tych badań; 

E.W19.  mechanizmy powstawania oraz możliwości diagnostyczne i terapeutyczne chorób 

autoimmunizacyjnych, reakcji nadwrażliwości, wrodzonych i nabytych 

niedoborów odporności; 

E.W20.  problematykę z zakresu immunologii nowotworów; 

E.W21.  problematykę z zakresu immunologii transplantacyjnej, zasady doboru dawcy  

i biorcy przeszczepów narządów oraz komórek macierzystych; 

E.W22.  rodzaje przeszczepów i mechanizmy immunologiczne odrzucania przeszczepu 

allogenicznego; 

E.W23.  rolę badań laboratoryjnych w rozpoznaniu, monitorowaniu, przewidywaniu  

i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych; 

E.W24.  zasady doboru, wykonywania i organizowania badań przesiewowych  

w diagnostyce chorób; 

E.W25.  profile badań laboratoryjnych oraz schematy i algorytmy diagnostyczne w różnych 

stanach klinicznych, w tym w chorobach układów: krążenia, moczowo-płciowego, 

oddechowego, pokarmowego i ruchu, a także w chorobach metabolicznych, 

endokrynologicznych i neurologicznych; 

E.W26.  wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej w wybranych stanach 

chorobowych oraz zalecane testy specjalistyczne; 

E.W27.  zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w celu zróżnicowania stanów 

fizjologicznych i patologicznych; 

E.W28.  zagadnienia z zakresu toksykologii ogólnej i szczegółowej; 

E.W29.  właściwości fizyczne i chemiczne ksenobiotyków oraz zależności między strukturą 

związków chemicznych a reakcjami zachodzącymi w organizmach żywych  

i działaniem szkodliwym lub toksycznym ksenobiotyków; 

E.W30.  zasady pobierania materiału biologicznego do badań toksykologicznych, jego 

transportu, przechowywania i przygotowania do analizy; 

E.W31. podstawy metody zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) i genetycznej 

diagnostyki preimplantacyjnej; 

E.W32. nowe osiągnięcia medycyny laboratoryjnej. 
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w zakresie umiejętności (potrafi): 

E.U1.     wskazywać zależności pomiędzy nieprawidłowościami morfologicznymi  

a funkcjami tkanek, narządów i układów, objawami klinicznymi oraz strategią 

diagnostyczną; 

E.U2.     posługiwać się laboratoryjnymi technikami mikroskopowania oraz technikami 

patomorfologicznymi, pozwalającymi na ocenę wykładników morfologicznych 

zjawisk chorobowych w preparatach komórek i tkanek pobranych za życia pacjenta 

albo pośmiertnie; 

E.U3.     rozpoznawać zmiany morfologiczne charakterystyczne dla określonej jednostki 

chorobowej; 

E.U4.     zinterpretować wyniki badań patomorfologicznych; 

E.U5. oceniać aktywność komórek układu odpornościowego zaangażowanych  

w odpowiedź przeciwnowotworową; 

E.U6.     dobierać i przeprowadzać badania laboratoryjne oparte na technikach 

immunochemicznych oraz zinterpretować uzyskane wyniki; 

E.U7.     wskazywać zależności pomiędzy zaburzeniami przemian metabolicznych, 

jednostką chorobową, stylem życia, płcią i wiekiem pacjenta a wynikami 

laboratoryjnych badań diagnostycznych; 

E.U8.     dobierać testy biochemiczne odpowiednie do rozpoznania, diagnostyki różnicowej 

i monitorowania przebiegu wybranych chorób;  

E.U9.     wykonywać jakościowe i ilościowe badania biochemiczne niezbędne do oceny 

zaburzeń szlaków metabolicznych w różnych stanach klinicznych; 

E.U10.   wykonywać oznaczenia parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-

elektrolitowej; 

E.U11.   przewidywać wpływ przebiegu choroby i postępowania terapeutycznego na wyniki 

badań laboratoryjnych; 

E.U12.   posługiwać się technikami biologii molekularnej oraz technikami cytogenetyki 

klasycznej i molekularnej w badaniach laboratoryjnych, a także zinterpretować 

uzyskane wyniki; 

E.U13.   korzystać z genetycznych baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać 

potrzebne informacje za pomocą dostępnych narzędzi; 

E.U14.   uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań cytologicznych oraz 

zinterpretować uzyskane wyniki; 

E.U15.   oszacować ryzyko ujawnienia się chorób o podłożu genetycznym u potomstwa  

w oparciu o predyspozycje rodzinne i wpływ czynników środowiskowych oraz 

ocenić ryzyko urodzenia się dziecka z aberracjami chromosomowymi; 

E.U16.   zinterpretować wyniki badań genetycznych molekularnych i cytogenetycznych 

oraz zapisać je, używając obowiązującej międzynarodowej nomenklatury; 

E.U17.   ustalić algorytm diagnostyczny i zaproponować badania genetyczne dla pacjentów 

poradni genetycznej; 

E.U18.   tworzyć, weryfikować i interpretować przedziały referencyjne oraz oceniać 

dynamikę zmian parametrów laboratoryjnych; 
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E.U19.   oceniać wartość diagnostyczną badań i ich przydatność w procesie 

diagnostycznym; 

E.U20.   zaproponować optymalny, ułatwiający postawienie właściwej diagnozy, dobór 

badań w oparciu o elementy diagnostycznej charakterystyki testów oraz zgodnie  

z zasadami medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych; 

E.U21.   zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych celem wykluczenia bądź 

rozpoznania schorzenia, diagnostyki różnicowej chorób, monitorowania przebiegu 

schorzenia i oceny efektów leczenia w różnych stanach klinicznych; 

E.U22.   oceniać spójność zbiorczych wyników badań, w tym badań biochemicznych  

i hematologicznych; 

E.U23.   oceniać skutki działania substancji toksycznych w organizmie oraz opisywać 

zaburzenia metaboliczne i morfologiczne wywołane przez ksenobiotyki; 

E.U24.   dobierać materiał biologiczny do badań toksykologicznych oraz stosować 

odpowiednie analizy toksykologiczne; 

E.U25.   wykonywać jakościowe i ilościowe badania parametrów toksykologicznych; 

E.U26.   zinterpretować wyniki badań toksykologicznych w aspekcie rozpoznania zatrucia 

określonym ksenobiotykiem; 

E.U27. przeprowadzać krytyczną analizę informacji zawartych w publikacjach 

naukowych dotyczących zagadnień medycyny laboratoryjnej. 

  

F. Praktyczne aspekty medycyny laboratoryjnej 

w zakresie wiedzy (zna): 

F.W1.     podstawowe problemy przedanalitycznej, analitycznej i poanalitycznej fazy 

wykonywania badań; 

F.W2.     czynniki wpływające na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych; 

F.W3.     elementy diagnostycznej charakterystyki badań; 

F.W4.     zasady zlecania badań laboratoryjnych, przyjmowania zleceń na wykonanie badań 

oraz zasady dokumentacji zleceń; 

F.W5.     zasady kontroli jakości badań laboratoryjnych i sposoby jej dokumentowania; 

F.W6.     rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego wykorzystywanego do badań 

hematologicznych, serologicznych, koagulologicznych, immunologicznych, 

biochemicznych, wirusologicznych, mikrobiologicznych, parazytologicznych, 

toksykologicznych, genetycznych oraz medycyny nuklearnej i sądowej; 

F.W7.     zasady i techniki pobierania materiału biologicznego, w tym krwi, moczu, kału, 

płynu mózgowo-rdzeniowego i stawowego, płynów z jam ciała, treści żołądkowej 

i dwunastniczej oraz wymazów, popłuczyn i zeskrobin; 

F.W8.     wytyczne dotyczące transportu, przechowywania i przygotowywania do analizy 

materiału biologicznego; 

F.W9.     teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki jakościowego i ilościowego oznaczania 

stężeń węglowodanów, lipidów, białek i metabolitów tych związków w płynach 

ustrojowych; 
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F.W10.   teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki oznaczania parametrów równowagi 

kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej; 

F.W11.   teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania prób czynnościowych; 

F.W12.   działanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe oraz wybrane 

zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej; 

F.W13.   bezpieczne parametry fal mechanicznych, promieniowania jonizującego oraz pól 

elektrycznych i magnetycznych, stosowanych w diagnostyce i terapii medycznej; 

F.W14.   problematykę badań radioizotopowych wykorzystywanych w diagnostyce 

laboratoryjnej; 

F.W15.   morfologię, fizjologię, metabolizm, genetykę, mechanizmy chorobotwórczości 

oraz ogólne zasady taksonomii wirusów, bakterii, grzybów i pasożytów; 

F.W16.   zasady diagnostyki poszczególnych rodzajów drobnoustrojów, w tym zasady 

doboru odpowiednich podłóż i metod diagnostycznych do identyfikacji 

gatunkowej drobnoustrojów i pasożytów; 

F.W17.   budowę i funkcje komórek układu krwiotwórczego oraz współzależność ich 

budowy i funkcji w warunkach fizjologicznych i patologicznych; 

F.W18.   metody laboratoryjnej oceny zaburzeń hematopoezy w aspekcie zmian 

morfologicznych i czynnościowych oraz mechanizmów rozwoju choroby; 

F.W19.   istotne klinicznie układy grupowe składników komórkowych krwi i białek osocza 

oraz ich znaczenie w transfuzjologii; 

F.W20.   zasady doboru krwi do przetoczeń oraz patomechanizm i diagnostykę odczynów 

poprzetoczeniowych; 

F.W21.   wytyczne dotyczące organizacji i zarządzania badaniami laboratoryjnymi  

w miejscu opieki nad pacjentem (Point of care testing, POCT). 

w zakresie umiejętności (potrafi): 

F.U1.     wyjaśniać pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ czynników przedlaboratoryjnych 

na jakość wyniku laboratoryjnego, w tym konieczność powtórzenia badania 

laboratoryjnego; 

F.U2. poinstruować pacjenta przed pobraniem materiału biologicznego do badań 

laboratoryjnych; 

F.U3.     pobierać materiał biologiczny do badań laboratoryjnych z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w razie potrzeby, udzielić pierwszej pomocy 

przedmedycznej; 

F.U4.     oceniać przydatność materiału biologicznego do badań, przechowywać go  

i przygotowywać do analizy, kierując się zasadami Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej; 

F.U5.     dobierać metodę analityczną odpowiednią do celu analizy, mając na uwadze 

sposób kalibracji, obliczania wyników, wymaganą dokładność wykonania 

oznaczenia i analizę statystyczną, z uwzględnieniem wiarygodności analitycznej 

wyników i ich przydatności diagnostycznej; 

F.U6.     posługiwać się zarówno prostym, jak i zaawansowanym technicznie sprzętem  

i aparaturą medyczną, stosując się do zasad ich użytkowania i konserwacji; 

F.U7. stosować procedury walidacji aparatury pomiarowej i metod badawczych; 
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F.U8.     prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrzlaboratoryjną 

kontrolę jakości badań laboratoryjnych; 

F.U9.     wykonywać badania jakościowe i ilościowe parametrów gospodarki 

węglowodanowej, lipidowej, białkowej, elektrolitowej i kwasowo-zasadowej; 

F.U10.   uzyskiwać wiarygodne wyniki jakościowych i ilościowych badań płynów 

ustrojowych, wydalin i wydzielin, w tym płynu mózgowo-rdzeniowego  

i stawowego, płynów z jam ciała, treści żołądkowej i dwunastniczej oraz 

wymazów, popłuczyn i zeskrobin; 

F.U11.   dobierać i stosować właściwe izotopy promieniotwórcze w celach 

diagnostycznych; 

F.U12.   zaplanować i wykonywać badania z zakresu diagnostyki wirusologicznej, 

bakteriologicznej, mykologicznej i parazytologicznej, z uwzględnieniem metod 

mikroskopowych, hodowlanych, biochemicznych, serologicznych, biologicznych 

i molekularnych; 

F.U13.   stosować metody oznaczania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki  

i chemioterapeutyki; 

F.U14.   stosować metody wykrywania oporności drobnoustrojów na antybiotyki  

i chemioterapeutyki; 

F.U15.   wykonywać – z zastosowaniem metod manualnych i automatycznych – badania 

hematologiczne i koagulologiczne; 

F.U16.   dokonywać oceny cytomorfologicznej preparatów mikroskopowych krwi 

obwodowej i szpiku kostnego; 

F.U17.   oznaczać grupę krwi w układach grupowych; 

F.U18.   wykonywać pośrednie i bezpośrednie testy antyglobulinowe oraz próby zgodności 

serologicznej; 

F.U19.   uzyskiwać wiarygodne wyniki badań cytomorfologicznych, cytochemicznych, 

cytoenzymatycznych i cytofluorymetrycznych; 

F.U20.   oceniać poprawność i zinterpretować poszczególne oraz zbiorcze wyniki badań  

w aspekcie rozpoznawania określonej patologii; 

F.U21.   proponować algorytmy, profile i schematy postępowania diagnostycznego  

w różnych stanach klinicznych, zgodne z zasadami etyki zawodowej, wymogami 

Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach 

naukowych; 

F.U22.   dokonywać krytycznej analizy, syntezy i oceny problemów diagnostycznych, 

formułując na ich podstawie wnioski przydatne lekarzowi w stawianiu właściwej 

diagnozy, zgodnej z postępem wiedzy i rachunkiem ekonomicznym; 

F.U23.   stosować przepisy prawa, wytyczne oraz rekomendacje w zakresie wykonywania 

badań laboratoryjnych i badań w miejscu opieki nad pacjentem (Point of care 

testing, POCT). 

  

G. Metodologia badań naukowych 

w zakresie wiedzy (zna): 
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G.W1.    metody i techniki badawcze stosowane w ramach realizowanego badania 

naukowego. 

w zakresie umiejętności (potrafi): 

G.U1.     zaplanować badanie naukowe i omówić jego cel oraz spodziewane wyniki; 

G.U2.     zinterpretować badanie naukowe i odnieść je do aktualnego stanu wiedzy; 

G.U3.     korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej i zagranicznej; 

G.U4.     przeprowadzić badanie naukowe, zinterpretować i udokumentować jego wyniki; 

G.U5.     zaprezentować wyniki badania naukowego. 

 

H. Praktyki zawodowe 

w zakresie wiedzy (zna): 

H.W1.     zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także 

regulamin pracy obowiązujący w podmiocie, w którym odbył praktykę zawodową; 

H.W2.     strukturę organizacyjną laboratorium, w którym odbył praktykę zawodową oraz 

zasady współpracy laboratorium z oddziałami szpitala, poradniami 

przyszpitalnymi i pozaszpitalnymi jednostkami, dla których laboratorium 

wykonuje badania; 

H.W3.     zasady pobierania materiału biologicznego, jego transportu oraz przygotowania do 

badań; 

H.W4.     zasady obiegu informacji, w tym rejestrację i archiwizację wyników badań oraz 

koszty badań; 

H.W5.     laboratoryjne systemy informatyczne w laboratorium, w którym odbył praktykę 

zawodową; 

H.W6.     zasady mechanizacji i automatyzacji badań laboratoryjnych; 

H.W7.     zasady prowadzenia wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań; 

H.W8.     metody oznaczania laboratoryjnych parametrów diagnostycznych. 

w zakresie umiejętności (potrafi): 

H.U1.      organizować pracę w poszczególnych pracowniach laboratorium diagnostycznego; 

H.U2.     

  

pobierać, przyjmować, dokumentować i wstępnie przygotowywać materiał 

biologiczny do badań diagnostycznych; 

H.U3.     

  

przeprowadzać badania diagnostyczne z zakresu analityki ogólnej, chemii 

klinicznej, biochemii klinicznej, hematologii i koagulologii, serologii grup krwi  

i transfuzjologii, immunologii, diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej; 

H.U4.  prowadzić kontrolę jakości badań i dokumentację laboratoryjną zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej  

i etyki zawodowej. 

 

Ogólne efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych (jest gotów): 
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K.01. do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych; 

K.02. do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role, ustalając priorytety, dbając 

o bezpieczeństwo własne, współpracowników i otoczenia; 

K.03. do wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole 

specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także  

w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym; 

K.04. do identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu 

diagnosty laboratoryjnego w oparciu o zasady etyczne oraz formułowania opinii 

dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej; 

K.05. do przestrzegania tajemnicy zawodowej i praw pacjenta; 

K.06. do korzystania z obiektywnych źródeł informacji; 

K.07. do formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji; 

K.08. do podejmowania działań zawodowych z szacunkiem do pracy własnej i innych 

ludzi oraz dbania o powierzony sprzęt; 

K.09. do przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi  

w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego 

i innych osób. 

 

Efekty uczenia się własne: 

AW. Nauki biologiczno-medyczne 

w zakresie wiedzy: 

AW.W23 zna zasady farmakoterapii chorób cywilizacyjnych w zakresie niezbędnym dla 

analityki medycznej; 

AW.W24 zna interakcje leków w zakresie niezbędnym dla analityki medycznej; 

AW.W25 zna wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych; 

AW.W26 zna metody i techniki oceny cytologicznej komórek w diagnostyce różnicowej 

zaburzeń hematologicznych i hematoonkologicznych; 

AW.W27 zna wskazania, przeciwwskazania oraz działania niepożądane leków w zakresie 

niezbędnym dla analityki medycznej; 

AW.W28 zna zasady monitorowania stężenia leków w płynach ustrojowych koniecznego do 

uzyskania właściwego efektu terapeutycznego i minimalizowania działań 

niepożądanych; 

AW.W29 zna mechanizmy molekularne wybranych procesów w organizmie; 

w zakresie umiejętności: 

AW.U19 potrafi określić pozytywne i negatywne skutki politerapii w zakresie niezbędnym 

dla analityki medycznej; 

AW.U20 potrafi określić wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych; 

AW.U21 zna źródła i potrafi wykorzystać wytyczne gcp oraz glp w diagnostyce 

hematologicznej; 
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AW.U22 potrafi dostosować leki do poszczególnych grup leków oraz określać główne 

mechanizmy ich działania, przemiany w ustroju i działania niepożądane w zakresie 

niezbędnym dla analityki medycznej; 

AW.U23 potrafi wykorzystać wiedzę biochemiczną do analizy procesów fizjologicznych 

oraz patologicznych, w szczególności do oceny wpływu leków na te procesy. 

  

BW. Nauki chemiczne i elementy statystyki 

w zakresie wiedzy: 

BW.W22 zna główne mechanizmy oddziaływań międzycząsteczkowych; 

BW.W23 zna podstawowe pojęcia z fizykochemii układów zdyspergowanych; 

BW.W24 zna podstawowe literaturowe bazy danych;  

BW.W25 zna podstawowe narzędzia bioinformatyczne przydatne podczas projektowania 

testów diagnostycznych; 

BW.W26 rozumie wpływ zmian w sekwencji nukleotydowej/aminokwasowej na 

funkcjonowanie genów/białek; 

BW.W27 zna zasady prowadzenia badań klinicznych;  

BW.W28 przedstawia etapy badań klinicznych; 

BW.W29 wymienia wady i zalety różnego typu badań klinicznych; 

BW.W30 zna regulacje dotyczące eksperymentu klinicznego; 

BW.W31 opisuje zadania analityka medycznego we współpracy z monitorem badań 

klinicznych;  

BW.W32 zna podstawowe techniki przygotowania próbek biologicznych; 

BW.W33 zna i rozumie podstawy teoretyczne wybranych metod i techniki separacyjnych; 

w zakresie umiejętności: 

BW.U16 potrafi opisać zjawiska występujące na granicy faz; 

BW.U17 potrafi obliczać i przeliczać wartości wielkości fizykochemicznych opisujących 

układy dyspersyjne w aspekcie metod analitycznych; 

BW.U18 potrafi odnaleźć dane literaturowe w bazach danych on-line; 

BW.U19 wyszukuje w bazach danych sekwencje referencyjne genów, mrna/cdna i białek; 

BW.U20 potrafi porównać ze sobą dwie sekwencje nukleotydowe przy użyciu narzędzia 

blast; 

BW.U21 projektuje startery do reakcji pcr; 

BW.U22 ocenia patogenność mutacji przy użyciu narzędzi on-line; 

BW.U23 tworzy alignmenty sekwencji aminokwasowych i wykorzystuje je do oceny 

stopnia patogenności mutacji; 

BW.U24 potrafi rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych dziedzinach medycyny 

laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji; 

BW.U25 korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za 

pomocą dostępnych narzędzi; 

BW.U26 posługuje się odpowiednimi metodami przedstawiania wyników badań 

klinicznych; interpretuje wyniki metaanalizy;  



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 19 

 

BW.U27 potrafi ocenić jakość dowodów naukowych; 

BW.U28 planuje proste badanie kliniczne;  

BW.U29 potrafi poinformować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku 

proponowanych działań diagnostycznych i uzyskuje jego świadomą zgodę na 

udział w badaniu; 

BW.U30 potrafi dobrać odpowiednią technikę separacyjną do analizowanego materiału; 

BW.U31 umie planować i wykonywać analizy chemiczne oraz interpretować uzyskane 

wyniki, a także wyciągać wnioski. 

  

CW. Nauki behawioralne i społeczne 

w zakresie wiedzy: 

CW.W17 zna epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami, grzybami i zarażeń pasożytami, 

z uwzględnieniem dróg szerzenia się oraz geograficznego zasięgu ich 

występowania na świecie; 

CW.W18 opisuje konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki 

biologiczne oraz zasady profilaktyki i postępowania przeciwepidemicznego; 

CW.W19 przedstawia uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych 

chorób, na które jest narażona osoba podróżująca; 

CW.W20 zna epidemiologię chorób zakaźnych, sposoby zapobiegania ich występowaniu;  

CW.W21 objaśnia rolę nadzoru epidemicznego z ukazaniem miejsca systemu nadzoru  

w polsce w europejskim systemie nadzoru; 

CW.W22 ma podstawową wiedzę i zna terminologię w zakresie analityki medycznej oraz 

zna struktury gramatyczne stosowane w języku specjalistycznym; 

CW.W23 zna zależności pomiędzy stylem życia a zdrowiem i chorobą oraz społeczne 

uwarunkowania i ograniczenia wynikające z choroby; 

CW.W24 zna problematykę żywności wzbogaconej, suplementów diety oraz środków 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 

CW.W25 definiuje interakcje między żywnością i jej składnikami, nutracuetykami a lekami; 

CW.W26 zna podstawowe modele in vitro i in vivo w badaniach najważniejszych chorób 

cywilizacyjnych;  

CW.W27 zna podstawowe techniki biologii molekularnej stosowane w diagnostyce 

laboratoryjnej; 

CW.W28 zna zasady organizacji pracy w laboratorium biologii molekularnej; 

CW.W29 objaśnia zasady optymalizacji reakcji pcr; 

CW.W30 charakteryzuje największe osiągnięcia polskiej medycyny w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej na tle medycyny światowej; 

CW.W31 zna historię poszczególnych chorób epidemicznych, które występowały na 

ziemiach polskich i programy walki z nimi;  

CW.W32 charakteryzuje sylwetki i osiągnięcia czołowych przedstawicieli polskiej 

medycyny;  

CW.W33 charakteryzuje największe osiągnięcia polskiej diagnostyki laboratoryjnej na tle 

medycyny światowej; 
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CW.W34 zna procesy, które zachodziły w rozwoju technik diagnostycznych; 

CW.W35 zna historię wybranych chorób zakaźnych i społecznych i dzieje szczepień; 

CW.W36 opisuje metody stosowane w wybranych laboratoriach i pierwsze instytucje tym 

się zajmujące;  

CW.W37 charakteryzuje sylwetki czołowych przedstawicieli medycyny i mikrobiologii 

światowej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej;  

CW.W38 opisuje znaczenie monitoringu substancji toksycznych zanieczyszczających 

atmosferę oraz rozumie i objaśnia najistotniejsze efekty środowiskowe tych 

zanieczyszczeń, takie jak smog, efekt cieplarniany, dziura ozonowa;  

CW.W39 zna zasady monitoringu związków chemicznych zanieczyszczających środowisko 

wodne i definiuje najważniejsze skutki tych zanieczyszczeń, m.in. zjawisko 

eutrofizacji zbiorników wodnych i problem ich zanieczyszczenia toksynami sinic; 

CW.W40 objaśnia znaczenie monitoringu substancji toksycznych w glebie  

z uwzględnieniem znajomości zagrożeń związanych z niewłaściwym 

składowaniem odpadów; 

CW.W41 posiada wiedzę na temat trwałości trucizn w środowisku i zna sposoby 

dekontaminacji zanieczyszczeń i rekultywacji ekosystemów; 

CW.W42 definiuje efekty odległe (mutagenne, kancerogenne, teratogenne) substancji 

chemicznych zanieczyszczających atmosferę, wodę i glebę; 

CW.W43 definiuje zagrożenia i konsekwencje zdrowotne związane z zanieczyszczeniem 

środowiska naturalnego;  

CW.W44 zna naukowe bazy danych i zasady respektowania praw autorskich; 

w zakresie umiejętności: 

CW.U14 zbiera informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych 

związanych z podróżą ; 

CW.U15 planuje działania profilaktyczne na różnym poziomie zapobiegania zawlekanym 

chorobom zakaźnym; 

CW.U16 kwalifikuje pacjenta planującego podróż w inny region świata do szczepień; 

CW.U17 potrafi posługiwać się epibazą, danymi cdc, who, przedstawiające zagrożenia 

epidemiczne w polsce i różnych regionach świata; 

CW.U18 stosuje zasady postępowania przeciwepidemicznego w przypadku ogniska 

epidemicznego choroby zakaźnej; 

CW.U19 krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne dotyczące analiz medycznych i ich 

metod oraz umie wyciągać wnioski w oparciu o dostępną literaturę; 

CW.U20 wyjaśnia zasady i rolę prawidłowego żywienia oraz stosowania nutraceutyków  

w profilaktyce dietozależnych chorób cywilizacyjnych; 

CW.U21 stosuje zasady i wyjaśnia rolę prawidłowego żywienia w profilaktyce 

metabolicznych chorób niezakaźnych; 

CW.U22 potrafi w powyższych modelach zaplanować wykorzystanie technik badawczych  

obrazowych/czynnościowych/ 

morfologicznych/biochemicznych/molekularnych/genetycznych; 

CW.U23 potrafi uzyskać wiarygodne wyniki badań molekularnych; 

CW.U24 analizuje i interpretuje wyniki badań molekularnych; 
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CW.U25 rozumie znaczenie zjawiska medycyny społecznej i chorób społecznych;  

CW.U26 potrafi powiązać poszczególne wydarzenia w dziejach polskiej medycyny  

z procesami rozwoju świadomości zdrowotnej społeczeństwa, profilaktyki  

i diagnozy chorób zakaźnych; 

CW.U27 stosuje wiedzę z historii medycyny do rozpoznawania współczesnych problemów  

polskiego społeczeństwa; 

CW.U28 potrafi przedstawić rozwój metod leczenia wybranych chorób zakaźnych;     

CW.U29 samodzielnie poszukuje i weryfikuje nowe źródła wiedzy; 

CW.U30 rozumie metody diagnostyczne stosowane w pierwszych pracowniach 

diagnostycznych na przełomie xix i xx wieku; 

CW.U31 potrafi powiązać poszczególne wydarzenia w dziejach medycyny i ich wpływ na 

zmianę jakości życia ludzi , profilaktyki chorób zakaźnych i społecznych; 

CW.U32 stosuje wiedzę z historii medycyny do rozpoznawania problemów społecznych; 

CW.U33 rozumie sposób prowadzenia badań w celu oceny narażenia na związki toksyczne 

obecne w środowisku i stosuje odpowiednie metody analityczne; 

CW.U34 wykonuje ocenę narażenia środowiska naturalnego na związki chemiczne  

z różnych grup trucizn środowiskowych (monitoring środowiska); 

CW.U35 przeprowadza ocenę narażenia na podstawie analizy toksykologicznej w materiale 

biologicznym (monitoring biologiczny); 

CW.U36 potrafi śledzić i zastosować regulacje prawne związane z ochroną środowiska 

naturalnego; 

CW.U37 potrafi znaleźć informacje naukowe oraz pełne teksty publikacji wykorzystując 

dostępne narzędzia informatyczne; 

CW.U38 potrafi przygotować bibliografię załącznikową jako element pracy naukowej; 

CW.U39 posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe w zakresie sportu i rekreacji; 

CW.U40 stosuje różne formy aktywności fizycznej oraz wykazuje działania mające na celu 

zwiększenie poziomu sprawności fizycznej; 

CW.U41 potrafi postępować zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia, dbając o kondycję 

fizyczną i zdrowie psychiczne. 

  

DW. Nauki kliniczne oraz prawne i organizacyjne aspekty medycyny laboratoryjnej 

w zakresie wiedzy: 

DW.W15 zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa 

autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz zarządzania własnością 

intelektualną; 

DW.W16 zna zasady komunikowania interpersonalnego w relacjach diagnosta – odbiorca 

wyniku oraz diagnosta – pracownicy służby zdrowia; 

DW.W17 zna podstawy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy/nauki; 

DW.W18 charakteryzuje czynniki i źródła zagrożeń w środowisku pracy/nauki; 

DW.W19 zna problematykę oceny działania tzw. środków działających podobnie do 

alkoholu pod kątem różnicowania stanu „po użyciu” w rozumieniu kodeksu 

wykroczeń od stanu „pod wpływem” w rozumieniu kodeksu karnego; 
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DW.W20 posiada wiedzę na temat struktury i funkcji genów człowieka, mechanizmów 

dziedziczenia i zaburzeń genetycznych; 

DW.W21 zna wybrane zagadnienia z zakresu medycyny sądowej, w tym tanatologii oraz 

obrazowania medycznego; 

DW.W22 zna psychologiczne i społeczne zasady funkcjonowania osoby i grupy   

w społeczeństwie; 

DW.W23 zna społeczne uwarunkowania i ograniczenia wynikające z choroby  

i niepełnosprawności; 

DW.W24 zna psychologiczne i społeczne aspekty postaw i działań pomocowych; 

DW.W25 poznaje najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki i leczenia chorób 

cywilizacyjnych; 

DW.W26 zna zasady komunikowania interpersonalnego w relacjach diagnosta – pacjent 

oraz diagnosta – pracownicy służby zdrowia; 

w zakresie umiejętności: 

DW.U12 analizuje związek między regulacjami prawnymi w zakresie bhp a zasadami 

funkcjonowania w środowisku pracy/nauki; 

DW.U13 umie zaplanować strategię badań toksykologicznych we współdziałaniu  

z medykami sądowymi i prokuratorami w oparciu o wyniki oględzin i sekcji zwłok, 

dokumentację medyczną oraz informację zawartą w aktach z postępowania 

przygotowawczego; 

DW.U14 umie interpretować dla potrzeb organów stosowania prawa wyniki badań 

toksykologicznych w oparciu o dostępną on-line aktualną informację 

toksykologiczną; 

DW.U15 umie dobrać odpowiednią metodę analityczną (elektroforetyczną, 

spektrofotometryczną, elektrochemiczną, immunochemiczną) do analizy 

enzymów, kwasów nukleinowych i wie jak je stosować w medycynie 

laboratoryjnej; 

DW.U16 potrafi pobierać materiał do badań, ocenić jego przydatność, przechowywać  

i przygotowywać do analizy; 

DW.U17 inicjuje i wspiera działania grupowe, wpływa na kształtowanie postaw i działania 

pomocowe i zaradcze oraz wie, w jaki sposób kierować zespołami ludzkimi; 

DW.U18 potrafi korzystać ze źródeł i baza danych pozwalających na śledzenie postępu  

w zakresie badań klinicznych, profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób; 

DW.U19 potrafi wykorzystywać zasady komunikacji w relacji diagnosta laboratoryjny – 

pacjent – personel medyczny. 

  

EW. Naukowe aspekty medycyny laboratoryjnej 

w zakresie wiedzy: 

EW.W31 zna i opisuje podstawy genetyki klasycznej i molekularnej oraz podstawy 

dotyczące dziedziczenia oraz występowania rodzinnych postaci nowotworów. 

EW.W32 definiuje zagadnienia dotyczące karcynogenezy; 
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EW.W33 definiuje podstawowe metody genetyczne używane podczas diagnostyki procesu 

nowotworowego; 

EW.W34 objaśnia przykładowy, diagnostyczny proces kontroli stanu nowotworowego po 

wdrożeniu terapii ukierunkowanych; 

EW.W35 zna i opisuje metody immunologiczne stosowane w diagnostyce nowotworowej. 

EW.W36 opisuje kierunki rozwoju badań genetycznych w onkologii; 

EW.W37 zna wybrane prawne aspekty funkcjonowania diagnostycznego laboratorium 

genetycznego; 

EW.W38 zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznaniu, monitorowaniu, rokowaniu  

i profilaktyce chorób nowotworowych; 

EW.W39 zna zasady interpretacji wyników oznaczeń markerów nowotworowych; 

EW.W40 zna patogenezę i symptomatologię chorób autoimmunologicznych oraz znaczenie 

badań diagnostycznych w rozpoznaniu i monitorowaniu tych chorób; 

EW.W41 zna zasady organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium hodowli 

komórkowych; 

EW.W42 opisuje zasady, warunki i metody hodowli komórek, identyfikuje potrzeby 

materiałowe, odczynnikowe i laboratoryjne dla prowadzenia hodowli; 

EW.W43 objaśnia zasady podstawowych testów do oceny cytotoksyczności oraz 

charakteryzuje różnice między nimi; 

EW.W44 charakteryzuje metody oceny stresu oksydacyjnego; 

EW.W45 charakteryzuje metody oceny ekspresji genów na poziomie mrna i białka; 

EW.W46 zna mechanizmy działania toksycznego najważniejszych ksenobiotyków  

o działaniu uzależniającym i zaburzającym sprawność psychomotoryczną; 

EW.W47 wie jakie są objawy kliniczne zatruć ostrych najważniejszymi związkami 

uzależniającymi;  

EW.W48 zna skalę problemu zatruć związkami o działaniu uzależniającym i zaburzającymi 

sprawność psychomotoryczną; 

EW.W49 zna trudności związane z legislacją w zakresie zwalczania problemu związanego 

z szeroko rozumianą narkomanią;  

EW.W50 zna historię dopingu w sporcie i obecną skalę tego zjawiska;  

EW.W51 zna procesy fizjologiczne, których modyfikacja jest wykorzystywana w dopingu 

w sporcie; 

EW.W52 zna skutki zdrowotne – krótkotrwałe i długotrwałe wynikające ze stosowania 

dopingu; 

EW.W53 zna i opisuje wybrane zagadnienia z dziedziny genetyki molekularnej, definiuje 

zagadnienia dotyczące postępowania w diagnostyce onkologicznej, definiuje  

i opisuje molekularne i genetyczne procesy związane z powstawaniem i progresją 

nowotworów; 

EW.W54 zna i rozumie sposoby biotechnologicznego pozyskiwania substancji leczniczych 

(witamin, aminokwasów, enzymów, antybiotyków) z wykorzystaniem 

mikroorganizmów; 

EW.W55 zna podstawy, cele i rodzaje terapii genowej; 

EW.W56 posiada wiedzę z zakresu podstaw genetyki klasycznej, populacyjnej  

i molekularnej; 
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EW.W57 zna metody otrzymywania i stosowania przeciwciał monoklonalnych  

i poliklonalnych w diagnostyce i leczeniu; 

EW.W58 zna techniki diagnostyczne wykorzystywane w immunoonkologii , objaśnia 

możliwości zastosowania genetyki molekularnej w diagnostyce i monitorowaniu 

nowotworów; 

EW.W59 zna nowoczesne techniki genetyki molekularnej stosowane w kwalifikacji 

pacjentów onkologicznych do terapii celowanych, opisuje role i zadania 

diagnosty-genetyka molekularnego w zespole diagnostyczno-leczniczym 

związanym z onkologią; 

w zakresie umiejętności: 

EW.U27 stosuje aktualną nomenklaturę genetyczną przedstawioną w treściach seminariów; 

EW.U28 wykonuje zapisy genetyczne przedstawione na seminariach; 

EW.U29 stosuje zdobytą wiedzę do zaprojektowania ścieżki diagnostycznej; 

EW.U30 poprawnie używa nazewnictwa poszczególnych nowotworów; 

EW.U31 stosuje nazewnictwo właściwe dla technik molekularnych i immunologicznych; 

EW.U32 dopasowuje odpowiednie metody laboratoryjne do poszczególnych czynników 

prognostycznych i predykcyjnych, przy profilaktyce i wykrywaniu nowotworów; 

EW.U33 wymienia wybrane zasady prowadzenia badań przesiewowych czy akcji 

profilaktycznych; 

EW.U34 potrafi dobierać badania laboratoryjne odpowiednie do rozpoznania, diagnostyki 

różnicowej i monitorowania przebiegu chorób nowotworowych; 

EW.U35  potrafi zaproponować optymalny, ułatwiający postawienie diagnozy dobór badań, 

służący do jakościowego i/lub ilościowego oznaczania autoprzeciwciał, w oparciu 

o aktualne zalecenia; 

EW.U36 potrafi uzyskać wiarygodne wyniki badań molekularnych; 

EW.U37 analizuje i interpretuje wyniki badań molekularnych; 

EW.U38 na podstawie właściwości fizykochemicznych potrafi dobrać odpowiednią metodę 

izolacji i oznaczenia przedmiotowych związków w materiale biologicznym; 

EW.U39 potrafi wykonywać badania jakościowe i ilościowe substancji uzależniających  

w materiale biologicznym; 

EW.U40 potrafi zinterpretować wyniki badań toksykologicznych w aspekcie rozpoznania 

zatrucia określonym ksenobiotykiem; 

EW.U41 rozpoznaje charakterystyczne objawy zatrucia związkami psychoaktywnymi  

o różnym profilu działania; 

EW.U42 umie udzielać pomocy i zna algorytm postępowania z osobą, którą podejrzewa się 

o przyjęcie środków uzależniających lub zaburzających sprawność 

psychomotoryczną; 

EW.U43 potrafi odpowiednio dobrać materiał biologiczny do badań toksykologicznych oraz 

stosować odpowiednie analizy toksykologiczne; 

EW.U44 stosuje aktualną nomenklaturę genetyczną przedstawioną na zajęciach; 

EW.U45 zna metody otrzymywania i stosowania leków wytwarzanych metodami inżynierii 

genetycznej; 

EW.U46 potrafi wyjaśnić różnice między lekiem biologicznym a lekiem biopodobnym; 
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EW.U47 potrafi ocenić wartość badań in vitro oraz in vivo podczas procesu opracowywania 

nowych leków otrzymywanych metodami inżynierii genetycznej; 

EW.U48 stosuje zdobytą wiedzę do omawiania postępowania diagnostycznego w onkologii; 

EW.U49 stosuje właściwie nazewnictwo nowoczesnych technik molekularnych  

i immunologicznych stosowanych w diagnostyce onkologicznej. 

  

FW. Praktyczne aspekty medycyny laboratoryjnej 

w zakresie wiedzy: 

FW.W22 zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego wykorzystywanego do 

badań hematologicznych, serologicznych, koagulologicznych, 

immunologicznych, biochemicznych, wirusologicznych, mikrobiologicznych, 

mikologicznych, parazytologicznych, toksykologicznych, oraz medycyny 

sądowej; 

FW.W23 zna morfologię, fizjologię, metabolizm i genetykę grzybów, mechanizmy 

chorobotwórczości w zatruciach grzybami, oraz ogólne zasady nowoczesnej 

taksonomii grzybów; 

FW.W24 ma podstawową wiedzę i zna terminologię w zakresie badań molekularnych  

w diagnostyce hematologicznej i badaniach doświadczalnych; 

FW.W25 opisuje zasadę działania metod biologii molekularnej w tym izolacji kwasów 

nukleinowych, reakcji odwrotnej transkrypcji, elektroforezy kwasów 

nukleinowych, metod sekwencjonowania genomu; 

FW.W26 definiuje cel i stosowność badania genetycznego w diagnostyce 

hematoonkologicznej;  

FW.W27 objaśnia różnice metodyczne pomiędzy różnymi odmianami łańcuchowej reakcji 

polimerazy (pcr); 

FW.W28 definiuje etapy standaryzacji badań w diagnostyce hematoonkologicznej; 

FW.W29 posiada znajomość zmian morfologicznych i czynnościowych wpływających na 

zmiany zachodzące w organizmie w procesie starzenia; 

FW.W30 zna odrębności w zakresie wartości referencyjnych u osób starszych; 

FW.W31 zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych u dzieci w celu 

różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych; 

FW.W32 wymienia rodzaje badań laboratoryjnych wykonywanych u dzieci; 

FW.W33 zna i rozróżnia poszczególne cechy anatomiczne i morfologiczne o znaczeniu 

diagnostycznym gatunków roślin o znaczeniu toksycznym; 

FW.W34 zna objawy zaburzeń i zmian chorobowych wywołanych toksycznymi 

substancjami pochodzenia roślinnego oraz zasady postępowania w zatruciach; 

FW.W35 zna i rozumie metody pobierania i przygotowania próbek do badań chemiczno-

toksykologicznych; 

FW.W.36 zna wytyczne dotyczące badań poct oraz czynniki mogące mieć wpływ na 

wiarygodność wyników badań laboratoryjnych wykonywanych w miejscu opieki 

nad pacjentem; 
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FW.W37 zna podział substancji uzależniających oraz ich działania farmakologiczne  

i działania niepożądane w organizmie;  

FW.W38 zna skutki wynikające z nadużywania substancji uzależniających; 

FW.W39 zna wpływ substancji uzależniających na wyniki badań laboratoryjnych; 

FW.W40 zna perspektywy wykorzystania nowych metod biotechnologicznych  

w diagnostyce medycznej; 

FW.W41 zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej w wybranych chorobach 

układu krwiotwórczego oraz metody diagnozowania chorób hematologicznych,  

w tym nowoczesne metody diagnostyki cytologicznej, immunofenotypowej oraz 

podstawy cytogenetyki; 

FW.W42 zna przyczyny oraz zasady diagnozowania zespołów hematoonkologicznych oraz 

możliwości współczesnej terapii nowotworów, w tym terapii komórkowych 

i genowych oraz ich niepożądane skutki; 

FW.W43 zna elementy diagnostycznej charakterystyki badań wirusologicznych; 

FW.W44 zna morfologię, fizjologię, metabolizm, genetykę, mechanizmy 

chorobotwórczości oraz ogólne zasady nowoczesnej taksonomii wirusów; 

FW.W45 zna zasady doboru odpowiednich podłóż i metod diagnostycznych do 

identyfikacji wirusów; 

w zakresie umiejętności: 

FW.U24 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki jakościowych i ilościowych badań płynów 

ustrojowych, wydalin i wydzielin, w tym płynu mózgowo-rdzeniowego  

i stawowego, płynów z jam ciała, treści żołądkowej i dwunastniczej oraz wymiocin 

i popłuczyn; 

FW.U25 umie zaplanować i wykonywać badania z zakresu diagnostyki mikologicznej,  

z uwzględnieniem metod mikroskopowych, biochemicznych, serologicznych, 

biologicznych i molekularnych; 

FW.U26 posiada umiejętności manualne niezbędne do wykonania badań z zakresu biologii 

molekularnej; 

FW.U27 potrafi prawidłowo interpretować wynik badania genetycznego u chorych na 

choroby nowotworowe układu krwiotwórczego; 

FW.U28 stosuje poprawną kolejność przeprowadzenia metod badawczych z zakresu 

biologii molekularnej;  

FW.U29 potrafi zadbać o dobrą jakość przeprowadzonych badań genetycznych w tym 

izolacji kwasów nukleinowych, reakcji odwrotnej transkrypcji, elektroforezy  

i reakcji łańcuchowej polimerazy (pcr); 

FW.U30 stosuje prawidłowe nawyki dobrej praktyki laboratoryjnej podczas pracy  

z kwasami nukleinowymi, potrafi oceniać przydatność materiału biologicznego do 

badań, odpowiednio go przechowywać i przygotowywać do dalszej analizy; 

FW.U31 potrafi obsługiwać mikroskop optyczny, spektrofotometr i termocykler oraz aparat 

do ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (q-pcr); 

FW.U32 potrafi oceniać przydatność diagnostycznej metody analitycznej w kontekście celu 

badania z zakresu hematoonkologii; 
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FW.U33 potrafi oceniać prawidłowość i zinterpretować wyniki badań w aspekcie 

rozpoznawania schorzeń wieku podeszłego i starości; 

FW.U34 jest zdolny do samodzielnej interpretacji wyników badań biochemicznych  

i hematologicznych u dzieci; 

FW.U35 potrafi zidentyfikować i odróżnić gatunki roślin o znaczeniu użytkowym  

i toksycznym; 

FW.U36 przewiduje działania niepożądane w zależności od dawki i drogi podania trucizny 

pochodzenia roślinnego; 

FW.U37 potrafi ocenić spójność wyników zbiorczych badań w odniesieniu do diagnostyki 

różnych patologii w tym stanów nagłych, formułując na ich podstawie wnioski 

przydatne lekarzowi w stawianiu właściwej diagnozy, zgodnej z postępem wiedzy 

i rachunkiem ekonomicznym; 

FW.U38 potrafi rozpoznać objawy nadużywania i przedawkowania substancji 

uzależniających; 

FW.U39 potrafi zaproponować odpowiedni test analityczny do oceny poszczególnych 

substancji uzależniających; 

FW.U40 potrafi ocenić przydatność nowych metod biotechnologicznych w osiągnięciu 

określonych celów diagnostycznych; 

FW.U41 potrafi ocenić spójność zbiorczych wyników badań z zakresu hematologicznej 

diagnostyki laboratoryjnej; 

FW.U42 potrafi zaplanować postępowanie diagnostyczne w zespołach 

hematoonkologicznych; 

FW.U43 potrafi zaplanować i wykonywać badania z zakresu diagnostyki wirusologicznej, 

z uwzględnieniem metod mikroskopowych, hodowlanych, biochemicznych, 

serologicznych, biologicznych i molekularnych; 

FW.U44 umie oceniać poprawność i zinterpretowaće wyniki badań w aspekcie 

rozpoznawania określonej patologii; 

  

GW. Metodologia badań naukowych 

w zakresie wiedzy: 

GW.W3 wymienia bazy danych niezbędne do wykonania przeglądu piśmiennictwa dla 

potrzeb pracy magisterskiej; 

GW.W4 zna zasady tworzenia metodologicznej części pracy naukowej; 

GW.W5 rozróżnia rodzaje punktów końcowych stosowanych w badaniach naukowych  

w medycynie i farmacji; 

GW.W6 przedstawia zasady realizacji badań opisowych, przekrojowych, analitycznych, 

eksperymentalnych; 

GW.W7 opisuje metody prezentowania wyników badań, wskaźniki stosowane w ich 

interpretacji; 

GW.W8 zna podstawowe zasady wnioskowania statystycznego stosowane w badaniach 

naukowych; 
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w zakresie umiejętności: 

GW.U7 potrafi opracowywać strategię wyszukiwania danych, realizowania przeglądu 

piśmiennictwa; 

GW.U8 umie formułować pytania i hipotezy statystyczne; 

GW.U9 stosuje właściwą metodę badań do realizacji postawionego celu; 

GW.U10 krytycznie analizuje wyniki badań na podstawie testów statystycznych; 

GW.U11 potrafi zaplanować analizę statystyczną. 

 

Opracowując program studiów kierowano się modelem międzynarodowego projektu: 

Tuning Educational Structures in Europe – Harmonizacja struktur kształcenia w Europie 

wdrażającego założenia Procesu Bolońskiego w uczelniach, na poszczególnych kierunkach 

studiów, który określa punkty odniesienia, czyli efekty uczenia się/kształcenia i kompetencje 

dla poszczególnych kierunków kształcenia w ramach każdego z bolońskich stopni kształcenia 

przy zachowaniu różnorodności edukacji, autonomii i niezależności nauczycieli akademickich, 

zapewniając porównywalność, kompatybilność i przejrzystość programów. 

Charakterystyka efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych dla kierunku Analityka Medyczna, realizowanych w formie jednolitych studiów 

magisterskich, oparta jest na wytycznych Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 lipca 2019 r.  

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza 

dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty  

i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1573, załącznik 6) (Załącznik I).  

Studia na kierunku Analityka Medyczna prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia, 

a zawarte w nich poszczególne efekty uczenia się realizowane są w obszarze ośmiu grup 

zajęciowych. Należą do nich: 

1. Nauki biologiczno-medyczne 

2. Nauki chemiczne i elementy statystyki 

3. Nauki behawioralne i społeczne 

4. Nauki kliniczne oraz prawne i organizacyjne aspekty medycyny laboratoryjnej 

5. Naukowe aspekty medycyny laboratoryjnej 

6. Praktyczne aspekty medycyny laboratoryjnej 

7. Metodologia badań naukowych 

8. Praktyki zawodowe 

 

Ponadto, zgodnie z zapisami Rozporządzenia, program kształcenia został uzupełniony  

o obowiązkowe przedmioty dodatkowe i bloki przedmiotów do wyboru (fakultety) w ramach 

godzin dydaktycznych pozostających do dyspozycji Uczelni. Sformułowane dla tych zajęć 

efekty uczenia się odnoszą się głównie do dyscypliny nauki medyczne a informacja o nich 

zawarta jest w sylabusach przedmiotów dostępnych na stronie internetowej Uczelni dla 

studenta (http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/sylabusy/kierunek-analityka-medyczna).  

Celem wprowadzenia studentów w przedmiotowe treści kształcenia, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów omawiają efekty kształcenia oraz treści kształcenia, które będą 

realizowane w trakcie poszczególnych zajęć z podaniem metod ich weryfikacji.  

http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/sylabusy/kierunek-analityka-medyczna
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Przedstawiciele studentów uczestniczący w pracach Wydziałowego Zespołu ds. Programów 

Studiów (wcześniej: Wydziałowa Komisja ds. Programu Studiów i Dydaktyki, kierunek 

Analityka Medyczna ) pozytywnie ocenili zaproponowane efekty uczenia się i wyrazili ich 

akceptację. Projekt efektów uczenia się został przedłożony Senackiej Komisji ds. Dydaktyki 

do zaopiniowania, a po uzyskaniu rekomendacji zostały one zatwierdzone Uchwałą Nr 

CCXCV/2019 Senatu UML z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia efektów 

kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w UML (Załącznik II). 

Macierz efektów uczenia się dla kierunku Analityka Medyczna realizowanych jako jednolite 

studia magisterskie o profilu praktycznym określonych dla cyklu kształcenia rozpoczynającego 

się w roku akademickim 2019/2020 obejmuje 483 efekty, w tym: 

 253 efektów w zakresie wiedzy (52% w puli wszystkich efektów) 

 221 efektów w zakresie umiejętności (46% w puli wszystkich efektów) 

 9 efektów w zakresie kompetencji społecznych (2% w puli wszystkich efektów) 

Należy podkreślić, że 259 efektów kształcenia pochodzi z obowiązującego Rozporządzenia 

MNiSW z dnia 26 lipca 2019, zaś 224 to efekty kształcenia sformułowane przez nauczycieli 

akademickich realizujących zajęcia z grupy przedmiotów uzupełniających ze studentami 

kierunku Analityka Medyczna. Przy opracowaniu efektów własnych uwzględniono: 

 terminologię charakterystyczną dla języka dyscyplin nauki, do których się one odnoszą, 

 podział na kategorie: wiedza i umiejętności, 

 ocenę możliwości ich osiągnięcia przez studenta, 

 ocenę pracy studenta koniecznej do ich osiągnięcia, określonej w punktach ECTS, 

 ocenę ich weryfikowalności, 

 poziom szczegółowości ich opisu. 

Dokumentację w zakresie ustalonych efektów uczenia się stanowi macierz efektów 

kształcenia, w której poszczególne efekty przypisane są do przedmiotów (Załącznik III). 
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Prezentacja uczelni 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UML) w swojej 70-letniej historii realizuje misję: 

„służba zdrowiu” i „ochrona zdrowia”. Misją uczelni realizowaną w oparciu o cele 

strategicznego rozwoju wytyczone na lata 2013-2022 w zakresie edukacji jest indywidualizacja 

i priorytetyzacja działalności dydaktycznej oraz zwiększenie udziału uniwersytetu w transferze 

wiedzy i umiejętności jako głównego czynnika weryfikacji uczelnianej oferty kształcenia. 

Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach jednolitych, pierwszego, drugiego i trzeciego 

stopnia, jak też na studiach podyplomowych oraz kursach w zakresie kształcenia 

specjalizacyjnego i kształcenia ustawicznego. Wydział Farmaceutyczny ma 75-letnią tradycję 

nauczania farmacji oraz 25-letnią tradycję nauczania analityki medycznej. Kosmetologia I i II 

stopnia to najmłodsze kierunki studiów realizowane na Wydziale od 2013 roku. W ostatnich 

latach zostały odnowione istniejące i oddane do użytku nowe obiekty wyposażone  

w nowoczesną aparaturę laboratoryjną, stanowiącą bazę dla prowadzenia dydaktyki na 

kierunku Analityka Medyczna, w tym Ośrodek Medycyny Doświadczalnej oraz Centrum 

Symulacji Medycznej. Wydział Farmaceutyczny zatrudnia obecnie 97 pracowników 

badawczo-dydaktycznych, w tym 14 z tytułem profesora, 29 ze stopniem doktora 

habilitowanego, 45 ze stopniem doktora, 8 z tytułem zawodowym magistra oraz 1 z tytułem 

zawodowym lekarza, jak również 39 pracowników dydaktycznych, w tym 1 ze stopniem 

doktora habilitowanego, 35 ze stopniem doktora oraz 3 z tytułem magistra. Na Wydziale 

zatrudnionych jest także 18 pracowników badawczych, w tym 10 profesorów oraz 8 doktorów 

habilitowanych. Kształcenie na kierunku Analityka Medyczna ma profil praktyczny. Zajęcia 

dydaktyczne odbywają się obecnie w 15 jednostkach wydziałowych oraz w 27 jednostkach, 

będących w strukturze pozostałych 3 Wydziałów w tym Międzywydziałowego Centrum 

Dydaktycznego. Ważną bazę dydaktyczną dla studentów Analityki Medycznej stanowią 3 

szpitale kliniczne. Kadra nauczycieli akademickich posiada rozległe doświadczenie w zakresie 

działalności badawczej i dydaktycznej oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelni. 

W procesie kształcenia, zwłaszcza w zakresie praktycznych aspektów medycyny 

laboratoryjnej, zaangażowani są diagności laboratoryjni, w tym 17 specjalistów z zakresu: 

analityki klinicznej, laboratoryjnej diagnostyki medycznej, mikrobiologii medycznej, 

laboratoryjnej immunologii medycznej, laboratoryjnej genetyki medycznej oraz lekarze 

różnych specjalności. W ramach badań naukowych powiązanych z medycyną laboratoryjną 

realizowane są projekty naukowe finansowane ze źródeł zewnętrznych oraz w ramach dotacji 

na podtrzymanie potencjału naukowego, jak również prace doktorskie. Główne kierunki 

badawcze obejmują m.in. badania w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki laboratoryjnej 

i obrazowej, diagnostykę laboratoryjną chorób cywilizacyjnych, w tym zaburzeń gospodarki 

lipidowej, chorób hematologicznych, chorób infekcyjnych i procesów neurodegeneracyjnych. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia 

się 

 

1. powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni, 

oczekiwań formułowanych wobec kandydatów, oferowanych specjalności/specjalizacji  

 

Misją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UML), realizowaną w oparciu o cele 

strategicznego rozwoju, wytyczone na lata 2013-2022 w zakresie edukacji, jest 

indywidualizacja i priorytetyzacja działalności dydaktycznej oraz zwiększenie udziału 

Uniwersytetu w transferze wiedzy i umiejętności, jako głównego czynnika weryfikacji 

uczelnianej oferty kształcenia. Szczegółowe elementy strategii zostały zawarte w załączniku do 

Uchwały Nr LVII/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 marca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013-

2022” (Załącznik 1.1.1). Kształcenie na kierunku Analityka Medyczna, na Wydziale 

Farmaceutycznym UML odbywa się od 25 lat. Koncepcja kształcenia na tym kierunku 

pozostaje w zgodzie ze strategią Uczelni. Od roku akademickiego 2019/20 kształcenie na 

kierunku Analityka Medyczna jest zgodne z Ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2018, poz. 1668), a program kształcenia opiera się na standardach 

kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego 

(Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1573 w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego) 

(Załącznik 1.1.2). Zgodnie z Uchwałą nr CCXCV/2019 Senatu UML z dnia 25 września 2019 

roku (Załącznik 1.1.3). Analityka Medyczna jest kierunkiem studiów o profilu praktycznym. 

Koncepcja kształcenia na tym kierunku obejmuje: 

 przygotowanie profesjonalnej kadry diagnostów laboratoryjnych posiadających wysokie 

kwalifikacje zawodowe, jak również wykazujących właściwe postawy etyczne i moralne, 

 edukację studenta opartą o Polską Ramę Kwalifikacji – poziom VII i ciągłe doskonalenie 

jakości kształcenia w aspekcie wiedzy, umiejętności i kompetencji (spotkania programowe 

kadry z ekspertami bolońskimi, szkolenia w zakresie przygotowania programów  

i ewaluacji kształcenia),  

 dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb otoczenia społeczno-

gospodarczego, z uwzględnieniem konsultacji z udziałem interesariuszy wewnętrznych  

i zewnętrznych (włączanie zajęć specjalistycznych konsultowanych ze studentami i kadrą 

medycznych laboratoriów diagnostycznych, zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne 

proponowane przez studentów), 

 poszerzanie programów kształcenia umożliwiających absolwentom podjęcie 

zróżnicowanych zadań zawodowych i społecznych, w tym dalszego rozwoju naukowego 

(planowanie badań naukowych, pozyskiwanie grantów na ich realizację, przyjmowanie roli 

doradcy, konsultanta, promotora zdrowego stylu życia), 
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 optymalizowanie metod dydaktycznych w kształceniu i weryfikacji efektów uczenia się, 

 wprowadzanie do programu studiów nowych przedmiotów specjalnościowych  

w odpowiedzi na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy 

(Komunikacja społeczna w diagnostyce laboratoryjnej, Current problems in laboratory 

medicine, Specjalistyczny język obcy), 

 nowelizowanie systemu praktyk zawodowych (wprowadzenie praktyk śródrocznych  

w laboratoriach naukowo-badawczych Uczelni, umiejętności posługiwania się 

nowoczesnymi technikami analitycznymi wykorzystywanymi we współczesnej 

diagnostyce laboratoryjnej), 

 doskonalenie systemu monitorowania kształcenia praktycznego w laboratoriach w oparciu 

o bezpośredni kontakt z kierownikiem oraz opiekunem praktyki z ramienia laboratorium, 

 proponowanie przedmiotów „do wyboru” celem indywidualizacji toku studiów (pakiety 

zajęć fakultatywnych), 

 budowanie współpracy z podmiotami działającymi na rynku usług medycznych dla 

udoskonalenia procesu dydaktycznego (udział w szkoleniach różnych firm dysponujących 

nowoczesnym sprzętem, technologiami), 

 nawiązywanie partnerskich relacji i wymianę doświadczeń jako elementu budowania 

transferu wiedzy pomiędzy uczelnią a otoczeniem społeczno-gospodarczym (np. udział 

studentów i nauczycieli w Dniach otwartych Uczelni, targach, piknikach, projektach 

konsultingowych, doradczych i praktycznych dla społeczeństwa regionu),  

 działania projakościowe w zakresie dydaktyki poprzez dbałość o odpowiednie zaplecze 

dydaktyczne i poziom merytoryczny osób prowadzących zajęcia (osoby prowadzące 

zajęcia kierunkowe to praktycy, nieprzerwanie doskonalący swoje kwalifikacje zawodowe 

poprzez udział w specjalistycznych kursach, zjazdach, stowarzyszeniach),  

 odpowiednią politykę kadrową w zakresie obsady zajęć dydaktycznych, odzwierciedlającą 

specjalizację badawczą i zawodową prowadzącego zajęcia, 

 prowadzenie działalności naukowej oraz kształcenie studentów przy zachowaniu 

zgodności nauki i dydaktyki. 

W kształtowaniu koncepcji kształcenia na kierunku Analityka Medyczna uczestniczą: 

nauczyciele akademiccy, w tym diagności laboratoryjni posiadający specjalizacje  

i udokumentowane doświadczenie zawodowe, interesariusze wewnętrzni: studenci kierunku 

Analityka Medyczna, przedstawiciele Samorządu Studenckiego i Studenckiego Towarzystwa 

Diagnostów Laboratoryjnych, oraz interesariusze zewnętrzni: przedstawiciele pracodawców 

reprezentujących medyczne laboratoria diagnostyczne, z którymi Wydział współpracuje przy 

organizacji zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych, oraz Polskiego Towarzystwa 

Diagnostyki Laboratoryjnej i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Należy zaznaczyć, 

że Wydział Farmaceutyczny UML współpracuje z innymi Wydziałami Farmaceutycznymi  

w Polsce w ramach Konwentu Dziekanów przy Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni 

Medycznych (KRAUM) oraz Konferencji Prodziekanów ds. Analityki Medycznej.  

W kształtowaniu koncepcji kształcenia oraz realizacjo efektów uczenia się w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych istotną rolę odgrywają nauczyciele 
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akademiccy – diagności laboratoryjni związani zawodowo z Uczelnią oraz z medycznymi 

laboratoriami diagnostycznymi; duża grupa tych nauczycieli posiada specjalizację. Ponadto, 

koncepcja kształcenia wykazuje zgodność i powiązania z prowadzoną działalnością badawczą 

w UML w obrębie dyscyplin (nauki medyczne i farmaceutyczne), właściwych dla kierunku 

Analityka Medyczna z udziałem nauczycieli akademickich posiadających odpowiedni  

i aktualny dorobek naukowy, którego wyznacznikiem są liczne publikacje w prestiżowych 

czasopismach posiadających wysoką punktację zgodnie z listą czasopism MNiSW, patenty  

i granty. O wysokim prestiżu naukowym pracowników świadczy przyznanie w 2017 roku 

najwyższej kategorii naukowej A+ dla Wydziału Farmaceutycznego.  

Biorąc pod uwagę oczekiwania Uczelni wobec przyszłych studentów, należy zaznaczyć, że 

kandydaci na studia z Analityki Medycznej powinni wykazać się zdaniem egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii (obowiązkowo) oraz do wyboru z chemii na 

poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskana łączna punktacja z przedmiotów objętych 

procesem rekrutacji oraz miejsce na liście rankingowej kandydatów. 

 

2. związek kształcenia z obszarami działalności zawodowej/gospodarczej właściwymi dla 

kierunku 

 

Wydział Farmaceutyczny dysponuje infrastrukturą badawczo-dydaktyczną oraz kadrą 

akademicką, zapewniającą wysoką jakość kształcenia. Zajęcia dydaktyczne o kluczowym 

znaczeniu dla absolwenta kierunku Analityka Medyczna realizowane są z udziałem nauczycieli 

akademickich, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią. Są to diagności 

laboratoryjni związani zawodowo z Uczelnią oraz z medycznymi laboratoriami 

diagnostycznymi, posiadający specjalizacje. Współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym jest ważnym czynnikiem osiągania właściwych efektów kształcenia. Elementem 

współpracy są praktyki zawodowe realizowane w medycznych laboratoriach diagnostycznych. 

Studenci mają również możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu diagnostyki 

laboratoryjnej w ramach posiedzeń naukowo-szkoleniowych Oddziału Lubelskiego Polskiego 

Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL), prowadzonych w postaci wykładów  

i seminariów, na których przedstawiane są aktualne zagadnienia związane z pracą zawodową 

w laboratoriach diagnostycznych. 

Pracownicy Uczelni dzielą się wiedzą i doświadczeniami wynikającymi z realizacji 

projektów naukowych, obejmujących ważne zagadnienia dla przyszłych diagnostów 

laboratoryjnych. Są oni uznanymi ekspertami z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, 

hematologii, mikrobiologii, parazytologii, genetyki, immunologii, toksykologii, medycyny 

sądowej, oraz z zakresu endokrynologii, nefrologii i kardiologii. Ich wiedza i doświadczenie 

mają znaczący wpływ na koncepcję i proces kształcenia studentów Analityki Medycznej. 

Realizowane prace umożliwiają studentom zapoznanie się z nowoczesną infrastrukturą 

badawczą i zdobycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami badawczymi. 

Warto podkreślić, że aktywność badawcza pracowników Wydziału przekłada się również na 

aktualizację programu kształcenia na kierunku Analityka Medyczna i wprowadzanie nowych 

przedmiotów w ramach zajęć fakultatywnych, np.: Metody separacji w analityce medycznej, 

Modele badawcze chorób cywilizacyjnych, Praktyczne aspekty molekularnych testów 
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diagnostycznych, Diagnostyka molekularna nowotworów, Biotechnologia we współczesnej 

diagnostyce laboratoryjnej. 

Badania naukowe związane z realizacją kształcenia na kierunku Analityka Medyczna 

dotyczą dwóch dyscyplinach - nauki medyczne i farmaceutyczne; wiodącą dyscypliną są nauki 

medyczne. Tematyka badań naukowych realizowanych w wybranych jednostkach związanych 

z kształceniem na kierunku Analityka Medyczna jest przedstawiona w Załączniku 1.2.1. Należy 

podkreślić, że efektem tych badań są również patenty o tematyce powiązanej  

z Analityką Medyczną (Załącznik 1.2.2). W/w badania realizowane są w ramach projektów 

badawczych finansowanych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Podział dotacji na 

poszczególne zadania badawcze w ramach finansowania na podtrzymanie potencjału 

naukowego Uczelni dokonywany jest przez Prorektora ds. Nauki UML, który przy alokacji 

środków finansowych uwzględnia przede wszystkim osiągnięcia naukowe poszczególnych 

jednostek na podstawie corocznych rankingów. Wykaz projektów badawczych i badawczo-

rozwojowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (NCN, NCBR), związanych z różnymi 

aspektami medycyny laboratoryjnej przedstawiono w Załączniku 1.2.3. Ponadto, w oparciu  

o wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania, realizowane są prace doktorskie, których 

tematyka dotyczy zagadnień z zakresu medycyny laboratoryjnej (Załącznik 1.2.4). Należy 

zaznaczyć, że międzyuczelniany ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowe  

z nowoczesną infrastrukturą, stanowi dodatkowe zaplecze badawcze, umożliwiające realizację 

projektów naukowych przez kadrę akademicką UML. 

Duże znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia studentów Analityki Medycznej ma 

również fakt, iż w ostatnich latach powstały na UML nowe jednostki badawczo-dydaktyczne: 

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej oraz Centrum Symulacji Medycznej  

Podsumowując, należy podkreślić, że wyniki badań naukowych prowadzonych na Uczelni 

oraz współpraca Uczelni z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi i naukowymi stanowią 

ważny obszar doświadczeń, które wykorzystuje się przy opracowywaniu zmian w programach 

kształcenia studentów Analityki Medycznej. Absolwent kierunku Analityka Medyczna, oprócz 

przygotowania zawodowego, powinien posiadać szeroką wiedzę w zakresie nauk medycznych 

i farmaceutycznych. 

 

3. zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz 

rynku pracy, roli i znaczenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie 

opracowania koncepcji kształcenia i jej doskonalenia 

 

Koncepcja kształcenia na kierunku Analityka Medyczna jest wynikiem doświadczeń oraz 

potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych: 

 dla kadry naukowo-dydaktycznej UML są to doświadczenia dydaktyczne zdobyte 

podczas prowadzenia zajęć  

 dla studentów jest to potrzeba zdobycia wysokich i pożądanych interdyscyplinarnych 

kompetencji zawodowych 

 dla gospodarki jest to potrzeba zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na diagnostów 

laboratoryjnych wyposażonych w dodatkowe kompetencje jak umiejętność 
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uczestniczenia w merytorycznej dyskusji nad optymalizacją kompleksowej opieki nad 

pacjentem w zespołach medycznych.  

Aktualność koncepcji kształcenia jest monitorowana i dyskutowana w ramach 

Wydziałowego Zespołu ds. programów studiów z interesariuszami wewnętrznymi: studentami 

kierunku Analityka Medyczna, przedstawicielami Samorządu Studenckiego i Studenckiego 

Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych oraz interesariuszami zewnętrznymi: 

przedstawicielami pracodawców reprezentujących medyczne laboratoria diagnostyczne. 

Koncepcja kształcenia, jak wskazano powyżej, jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-

gospodarczego oraz rynku pracy. Dla upraktycznienia procesu kształcenia nauczyciele 

przedmiotów rozwijających umiejętności praktyczne podejmują starania, aby budować 

współpracę z podmiotami działającymi na rynku usług medycznych oraz zapewnić studentom 

dostęp do nowatorskich technologii analitycznych i wiedzy bazującej na badaniach naukowych. 

Interesariusze zewnętrzni mają wkład nie tylko w doskonalenie koncepcji kształcenia, ale 

również dzięki podjętej szerokiej współpracy studenci kierunku Analityka Medyczna mają 

możliwość odbywania praktyk zawodowych w medycznych laboratoriach diagnostycznych. 

Kontakt z tymi jednostkami pozwala na monitorowanie wzajemnej satysfakcji studentów  

i potencjalnych pracodawców w trakcie odbywania praktyk zawodowych, co umożliwia 

modyfikację planów i programów praktyk, a także sprzyja aktywnej współpracy i wymianie 

informacji na temat zapotrzebowania pracodawców na określone kompetencje absolwentów.  

Biuro Karier naszego Uniwersytetu, na bieżąco gromadzi informacje mające wpływ na 

rozwój zawodowy studentów Wydziału Farmaceutycznego, cyklicznie kontaktując się  

z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu optymalizacji oferty Biura. 

Pracownicy Biura są otwarci na wszelkie sugestie i propozycje ze strony przedstawicieli 

wszystkich środowisk zainteresowanych losem zawodowym studentów UML. 

Proces kształtowania i modyfikacji koncepcji kształcenia i osiągania zakładanych efektów 

uczenia sie opiera się także na opiniotwórczych, cyklicznych spotkaniach Konwentu 

Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych oraz spotkaniach Prodziekanów ds. Analityki 

Medycznej, gdzie określane są cele i zadania oraz sposoby ich osiągania dla utrzymania 

wysokiej jakości kształcenia na ww. kierunku w aspekcie zmieniających się warunków 

społeczno-ekonomicznych i prawnych. Wypracowywanie podczas tych spotkań zaleceń  

i uregulowań, ma podstawowe znaczenie dla procesu kształcenia na kierunku Analityka 

Medyczna. Ponadto ważny jest udział kadry akademickiej w zjazdach i konferencjach, na 

których dyskutowane są i wymieniane opinie i doświadczenia dotyczące różnych aspektów 

procesu edukacyjnego oraz systemu kształcenia. Cennych wskazówek udzielają również 

członkowie i prezesi organów branżowych kluczowych dla funkcjonowania diagnostyki 

laboratoryjnej, m.in. Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.  

 

4. sylwetka absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów  

 

Celem kształcenia na kierunku Analityka Medyczna jest wyposażenie absolwentów  

w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu diagnosty 

laboratoryjnego. Absolwent po ukończeniu studiów na tym kierunku, które są realizowane 

zgodnie ze standardami kształcenia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent jest 
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przygotowany przede wszystkim do wykonywania pracy diagnosty laboratoryjnego w 

medycznych laboratoriach diagnostycznych. Realizuje najwyższe standardy jakości w swoim 

zawadzie  

i aktywnie uczestniczy w pracach zespołu terapeutycznego, przestrzegając zasad etyki 

zawodowej. Ponad to jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, zakładach opieki 

zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, jednostkach kontrolno-pomiarowych  

i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania 

żywności oraz ochrony środowiska, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych 

działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia oraz w instytucjach 

zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny 

laboratoryjnej.  

 

5. cechy wyróżniające koncepcję kształcenia  

 

Program kształcenia w cyklu 2019-2024 uwzględnia oprócz przedmiotów wspólnych dla 

wszystkich uczelni prowadzących kierunek Analityka Medyczna, grupę przedmiotów 

obowiązkowych oraz fakultatywnych, w których uczelnia może kreować samodzielnie treści 

kształcenia. Ma to na celu podnoszenie konkurencyjności Uczelni oraz dostosowanie programu 

do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych. W związku z coraz częstszym występowaniem 

ryzyka epidemii i pandemii chorób infekcyjnych wprowadzono na 4 semestrze przedmiot 

obowiązkowy - Diagnostyka wirusologiczna oraz na 10 semestrze przedmiot fakultatywny – 

Medycyna podróży. Biorąc pod uwagę postępującą degradację środowiska, wprowadzono na 

semestrze 6 przedmiot obowiązkowy - Toksykologię środowiska. Mając na względzie skalę 

umieralności na nowotwory, co jest trendem światowym, w programie uwzględniono 

przedmioty obowiązkowe związane z tą tematyką takie, jak Propedeutyka onkologii (semestr 

8) i Hematoonkologia doświadczalna (semestr 9), a wśród przedmiotów fakultatywnych – 

Diagnostyka zespołów hematoonkologicznych (semestr 9), Diagnostyka molekularna 

nowotworów (semestr 9), Praktyczne aspekty badań z wykorzystaniem hodowli komórkowych 

(semestr 9) oraz Markery nowotworowe (semestr 9). Ze względu na dane epidemiologiczne 

wskazujące na wzrost zapadalnści na inne choroby cywilizacyjne uwzględniono przedmioty 

fakultatywne - Modele badawcze chorób cywilizacyjnych (semestr 7) oraz Diagnostyka 

laboratoryjna chorób autoimmunologicznych. Ze względu na pojawiające się coraz szerzej 

problemy otyłości i bulimii wprowadzono przedmioty fakultatywne - Żywienie a zdrowie 

(semestr 4) oraz Profilaktyka żywienia (semestr 4). Mając na uwadze coraz częstsze przypadki 

zatruć „dopalaczami” wprowadzono przedmioty fakultatywne – Uzależnienia lekowe, 

Substancje stosowane w dopingu oraz Molekularne mechanizmy działania leków. W tym 

kontekście, możliwość zatruć roślinami wyższymi i grzybami skłoniła do uwzględniania  

w programie obowiązkowych przedmiotów – Rośliny trujące - rozpowszechnienie i elementy 

diagnostyczne (semestr 5), Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących (semestr 7) oraz 

przedmiotu fakultatywnego – Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej (semestr 9).  

W ramach tych zajęć przekazana jest studentom wiedza z zakresu toksykologii sądowej 

(ogólnej i szczegółowej) w zakresie diagnostyki zatruć przyżyciowych i śmiertelnych, doboru 

materiału do badań w toksykologii sądowej oraz wykonywania analiz chemiczno-

toksykologicznych wykorzystywanych w toksykologii sądowej. W ostatnich latach obserwuje 
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się próby adaptowania rozwiązań opieki medycznej z krajów Europy Zachodniej i Stanów 

Zjednoczonych, gdzie w wielu chorobach, zwłaszcza onkologicznych opiekę nad pacjentem 

sprawuje zespół terapeutyczny. W skład zespołu oprócz lekarza wchodzi farmaceuta, diagnosta 

laboratoryjny, dietetyk, pielęgniarka i inni przedstawiciele zawodów medycznych. W związku 

z tym, oprócz zagadnienia prawidłowej komunikacji diagnosty laboratoryjnego z pacjentem, 

dochodzi jeszcze konieczność komunikowania się z zespołem personelu medycznego. Z tego 

względu w programie zostały uwzględnione dwa przedmioty – Komunikacja społeczna 

(obowiązkowy – semestr 3) oraz Komunikacja społeczna w medycynie laboratoryjnej (semestr 

8). Uwzględniając specyfikę funkcjonalną rozwijającego i starzejącego się organizmu oraz 

związane z tym różne wartości referencyjne oznaczanych parametrów laboratoryjnych,  

w programie znajdują się dwa przedmioty fakultatywne – Medycyna laboratoryjna wieku 

podeszłego oraz Odrębności diagnostyki pediatrycznej (semestr 10). Bardzo ważnym 

elementem w procesie kształcenia jest umiejętność posługiwania się statystyką. Znajomość 

statystyki jest ważna z kilku powodów: przygotowuje do pracy zawodowej w laboratoriach  

w zakresie dokumentowania wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości; umożliwia 

planowanie badań naukowych i ocenę znaczenia uzyskanych wyników; umożliwia 

recenzowania prac naukowych innych autorów. Z tego względu, mimo, iż student jest 

zapoznawany ze statystyką podczas realizacji przedmiotu - Ćwiczenia specjalistyczne  

i metodologia badań w wymiarze 450 godzin, to dodatkowo wprowadzono przedmioty – 

Metody opracowywania wyników badań w pracach magisterskich (przedmiot obowiązkowy – 

semestr 10) oraz Elementy bioinformatyki (przedmiot fakultatywny – semestr 10). Należy 

zaznaczyć, że do programu oprócz podstawowej nauki języka obcego został wprowadzony 

nowy przedmiot – Specjalistyczny język obcy (semestr 4) oraz Język obcy drugi (semestr 5 i 6). 

Dobra znajomość języków konferencyjnych umożliwi aktywne uczestniczenie w przedmiocie 

obowiązkowym – Current problems in laboratory medicine, mającym na celu przekazanie 

najnowszych osiągnięć w obszarach związanych z medycyną laboratoryjną (10 semestr). 

 

6. kluczowe kierunkowe efekty uczenia się, ze wskazaniem ich związku z koncepcją, 

poziomem oraz profilem studiów, a takżez aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami  

w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest przyporządkowany, jak 

również stanem praktykiw obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz 

zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku 

 

Program studiów na kierunku Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym w cyklu 

kształcenia 2019-2024 został opracowany w oparciu o ogólne i szczegółowe efekty uczenia się 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku 

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza 

dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty  

i ratownika medycznego (Dz.U. 2019, poz. 1573) (Załącznik 1.1.2). Program kształcenia 

uwzględnia również, tzw. własne efekty uczenia się w ramach przedmiotów obowiązkowych 

oraz fakultatywnych. Te efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz  

z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami, jak też uwzględniają ogólne kompetencje 

społeczne niezbędne dla wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Wybrane efekty 

uczenia się w odniesieniu do realizacji określonych przedmiotów przedstawia Załącznik 1.6.1. 
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7. efekty uczenia się prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich,  

z ukazaniemprzykładowych rozwinięć na poziomie wybranych zajęć lub grup zajęć 

służących zdobywaniu tych kompetencji, w przypadku kierunku studiów kończących się 

uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera 

 

Nie dotyczy 

 

8. spełnienie wymagań odnoszących się do ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się 

zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na 

podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów,  

o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy 

 

Program studiów na kierunku Analityka Medyczna prowadzonych na Wydziale 

Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełnia w pełni wymagania zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. Uczelnia w ramach realizowanych przedmiotów obowiązkowych zapewniła 

realizację wszystkich efektów kształcenia (135 szczegółowych efektów z kategorii wiedzy, 115 

szczegółowych efektów z kategorii umiejętności oraz 9 ogólnych efektów uczenia się  

w zakresie kompetencji społecznych) wynikających z w/w przepisów wykonawczych.  

W programie studiów uwzględniono ponadto realizację dodatkowych „własnych” efektów 

uczenia się zaproponowanych przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia  

o charakterze autorskim (w tym: zajęcia obowiązkowe i do wyboru) w ramach godzin 

dydaktycznych pozostających do dyspozycji Uczelni (118 efektów z zakresu wiedzy i 106 

efektów z zakresu umiejętności). 

 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki 

zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

 

1. dobór kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z praktycznymi 

zastosowaniami wiedzy w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest 

przyporządkowany, normami i zasadami, a także aktualnym stanem praktyki  

w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy 

właściwych dla kierunku oraz w zakresie znajomości języków obcych, zewskazaniem 

przykładowych powiązań treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia 

 

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UML) realizuje 

kształcenie na kierunku Analityka Medyczna w formie jednolitych studiów magisterskich  

o profilu praktycznym. Kierunek Analityka Medyczna przyporządkowany jest w 68 % do 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 41 

 

dyscypliny nauki medyczne, jako dyscypliny wiodącej, oraz w 32% do dyscypliny nauki 

farmaceutyczne. Studia na kierunku Analityka Medyczna, trwające 10 semestrów, prowadzone 

są w formie stacjonarnej i są zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego; Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2019 poz.1573, dla cyklu kształcenia 2019-2024 

(Załącznik 2.1.1), a także programem i planem studiów oraz strategią rozwoju UML na lata 

2012-2022. Zasady uchwalania programu studiów zostały ustalone w Uchwale Senatu UML  

Nr CCXXI/2018 z dnia 19.12.2018 r. (Załącznik 2.1.2) i Uchwale Senatu UML  

Nr CCCXXXIX/2020 z dnia 26.02.2020 r. (Załącznik 2.1.3) w sprawie ustalenia programów 

studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Uchwale 

Senatu UML Nr CCXLVII/19 z dnia 27.03.2019 r. (Załącznik 2.1.4) i Uchwale  

Nr CCXCV/2019 z dnia 25.09.2019 r. (Załącznik 2.1.5) w sprawie określenia efektów uczenia 

dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 Powołany 01.10.2019 r. Wydziałowy Zespół ds. Programów Studiów, przejął obowiązki 

Wydziałowych Komisji ds. Programu Studiów. W jego skład obok nauczycieli akademickich  

i pracowników Dziekanatu wchodzą interesariusze zewnętrzni, reprezentowani przez 

przedstawicieli pracodawców, środowiska diagnostów laboratoryjnych oraz przedstawiciele 

studentów. Zmiany w programach i planach studiów są dokonywane na wniosek: Prorektora 

ds. Kształcenia, nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia i studentów (poprzez 

informacje zgromadzone przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia). Zmiany 

uwzględniają także roczne opinie pracodawców zebrane przez Biuro Karier – w postaci oceny 

kwalifikacji i kompetencji absolwentów kierunku Analityka Medyczna (Załącznik 2.1.6). 

Należy zaznaczyć, że z uwagi na praktyczny profil studiów, szczególne znaczenie w doborze 

treści kształcenia, zwłaszcza w przypadku praktycznych aspektów medycyny laboratoryjnej, 

ma opinia środowiska zawodowego diagnostów laboratoryjnych. 

 

2. dobór metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych 

powiązań metod z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych, w szczególności umożliwiających rozwijanie umiejętności praktycznych,  

w tym posługiwania się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, jak 

również nabycie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego 

 

Przy doborze odpowiednich metod kształcenia kierowano się przede wszystkim: 

 wyznaczonymi celami kształcenia 

 formami organizacyjnymi zajęć 

 dysponowanymi środkami dydaktycznymi 

 treściami i specyficznymi cechami przedmiotu. 

 

Proces dydaktyczny na kierunku Analityka Medyczna wykorzystuje klasyczne formy 

prowadzenia zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia (w tym laboratoria) i praktyki zawodowe – 

wakacyjne (po II, III i IV roku; 480 godz.) oraz śródroczne (semestr 7 i 8; 120 godz.)  

z zastosowaniem wymienionych metod kształcenia. Biorąc więc pod uwagę formy realizacji 
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zajęć, w ramach wykładów i seminariów stosowane są głównie metody podające, czyli 

przekazu wiedzy, zaś w ramach ćwiczeń i zajęć praktycznych stosowane są głównie metody 

praktyczne (kształtujące i rozwijające umiejętności, nawyki i sprawności o charakterze 

praktycznym), wspomagane udziałem metod: problemowych (które aktywizują studenta do 

samodzielnego dochodzenia do wiedzy w toku rozwiązywania problemów), oglądowych 

(pomiar, demonstracja), aktywizujących (które stwarzają warunki do zaangażowania  

i aktywnego udziału studenta w zajęciach np. metoda przypadku, tworzenie konspektów, 

projektów) i waloryzacyjnych, których dobór zależy w dużej mierze od przekazywanych treści 

i środków dydaktycznych. 

W przypadku przedmiotów rozwijających umiejętności praktyczne z zakresu medycyny 

laboratoryjnej (przedmioty „zawodowe”: chemia kliniczna, hematologia laboratoryjna, 

diagnostyka mikrobiologiczna, serologia grup krwi i transfuzjologia, analityka ogólna  

i techniki pobierania materiału biologicznego, diagnostyka parazytologiczna, praktyczna 

nauka zawodu i inne) główną formą zajęć są ćwiczenia i seminaria, a stosowane metody 

dydaktyczne ukierunkowane są przede wszystkim na zapewnienie możliwości kształtowania 

zdolności, nawyków i sprawności praktycznych, którym towarzyszą metody problemowe, 

zwiększające samodzielność studentów w rozwiązywaniu problemów i metody aktywizujące, 

motywujące studentów do zwiększonego zaangażowanie się w proces nauczania. Stosowanie 

tych metod dydaktycznych pozwala na osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie umiejętności 

(student potrafi), w tym: 

 

F.U1.     wyjaśniać pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ czynników przedlaboratoryjnych 

na jakość wyniku laboratoryjnego, w tym konieczność powtórzenia badania 

laboratoryjnego; 

F.U2. poinstruować pacjenta przed pobraniem materiału biologicznego do badań 

laboratoryjnych; 

F.U3.     pobierać materiał biologiczny do badań laboratoryjnych z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w razie potrzeby, udzielić pierwszej pomocy 

przedmedycznej; 

F.U5.     dobierać metodę analityczną odpowiednią do celu analizy, mając na uwadze 

sposób kalibracji, obliczania wyników, wymaganą dokładność wykonania 

oznaczenia i analizę statystyczną, z uwzględnieniem wiarygodności analitycznej 

wyników i ich przydatności diagnostycznej; 

F.U6.     posługiwać się zarówno prostym, jak i zaawansowanym technicznie sprzętem  

i aparaturą medyczną, stosując się do zasad ich użytkowania i konserwacji; 

F.U20.   oceniać poprawność i zinterpretować poszczególne oraz zbiorcze wyniki badań  

w aspekcie rozpoznawania określonej patologii; 

F.U21.   proponować algorytmy, profile i schematy postępowania diagnostycznego  

w różnych stanach klinicznych, zgodne z zasadami etyki zawodowej, wymogami 

Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach 

naukowych; 

F.U22.   dokonywać krytycznej analizy, syntezy i oceny problemów diagnostycznych, 

formułując na ich podstawie wnioski przydatne lekarzowi w stawianiu właściwej 

diagnozy, zgodnej z postępem wiedzy i rachunkiem ekonomicznym. 

 

Ponadto poprzez udział w wykładach, seminariach i ćwiczeniach studenci uzyskują efekty 

uczenia się w zakresie wiedzy (student zna), m.in.: 
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F.W1.     podstawowe problemy przedanalitycznej, analitycznej i poanalitycznej fazy 

wykonywania badań; 

F.W2.     czynniki wpływające na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych; 

F.W3.     elementy diagnostycznej charakterystyki badań; 

F.W4.     zasady zlecania badań laboratoryjnych, przyjmowania zleceń na wykonanie badań 

oraz zasady dokumentacji zleceń; 

F.W6.     rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego wykorzystywanego do badań 

hematologicznych, serologicznych, koagulologicznych, immunologicznych, 

biochemicznych, wirusologicznych, mikrobiologicznych, parazytologicznych, 

toksykologicznych, genetycznych oraz medycyny nuklearnej i sądowej. 

 

W ramach zajęć kierunkowych rozwijane są również kompetencje społeczne w celu osiągnięcia 

odpowiednich efektów (student jest gotów), w tym: 

 

K.02. do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role, ustalając priorytety, dbając 

o bezpieczeństwo własne, współpracowników i otoczenia; 

K.03. do wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole 

specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w 

środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym; 

K.04. do identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu 

diagnosty laboratoryjnego w oparciu o zasady etyczne oraz formułowania opinii 

dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej; 

K.05. do przestrzegania tajemnicy zawodowej i praw pacjenta. 

 

W ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych (2 języki, przy czym: język angielski jako 

obowiązkowy) studenci kształcą umiejętności językowe w oparciu o podręczniki i materiały 

fachowe, tematyczne obcojęzyczne czasopisma naukowe, ulotki oraz internetowe bazy danych, 

prowadzące do osiągnięcia poziomu B2 biegłości językowej w zakresie specjalistycznego  

i akademickiego języka angielskiego oraz poziomu B1 w przypadku języka drugiego do 

wyboru (obecnie: język hiszpański i niemiecki), z zastosowaniem typowych metod kształcenia 

umiejętności lingwistycznych, tj. analiza tekstu obcojęzycznego, słuchanie, rozmówki, krótkie 

wypowiedzi pisemne i prezentacje, kształcąc w ten sposób umiejętność porozumiewania się  

w języku obcym, niezbędną do wykonywania pracy zawodowej (np. porozumiewanie się  

z pacjentem, poszerzania swojej wiedzy i kompetencji) czy działalności badawczej. 

Zastosowane metody pozwalają na osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie umiejętności 

(student potrafi): 

 

C.U12.   analizować piśmiennictwo medyczne, w tym w języku obcym, oraz wyciągać 

wnioski w oparciu o dostępną literaturę; 

C.U13.   porozumiewać się z pacjentem w jednym z języków obcych na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

 

Należy zaznaczyć, że w cyklu kształcenia 2019-2024 wprowadzono dodatkowy przedmiot 

obowiązkowy w języku angielskim Current problems in laboratory medicine. Rozwojowi 

umiejętności lingwistycznych sprzyja ponadto dodatkowa oferta wykładów otwartych 
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prowadzonych przez wykładowców z zagranicy (na zaproszenie kierowników  

i pracowników jednostek oraz władz Uczelni).  

W ramach przedmiotów: Technologie informacyjne, Podstawy informacji naukowej, oraz 

Statystyka medyczna studenci kształcą umiejętności posługiwania się współczesnymi 

technikami informacyjno-komunikacyjnymi z rodziny technologii przetwarzających, 

gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej w tym z użyciem 

nowoczesnych narzędzi multimedialnych oraz obróbki danych niezbędnej w prowadzonych 

badaniach naukowych. Daje to wymierną wiedzę i umiejętności wyszukiwania doniesień  

z literatury naukowej krajowej i zagranicznej, właściwego dobrania źródeł informacji, 

opracowywania wyników badań naukowych. Stosowane metody dydaktyczne pozwalają na 

osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy (student zna): 

 

B.W19.  podstawowe narzędzia informatyczne wykorzystywane w medycynie 

laboratoryjnej, w tym medyczne bazy danych, arkusze kalkulacyjne i podstawy 

grafiki komputerowej; 

B.W20. podstawowe metody analizy statystycznej wykorzystywane w badaniach 

populacyjnych i diagnostycznych; 

 

oraz umiejętności (student potrafi): 

 

B.U11. oceniać rozkład zmiennych losowych, wyznaczać średnią, medianę, przedział 

ufności, wariancje i odchylenia standardowe oraz formułować i testować hipotezy 

statystyczne; 

B.U12. dobierać odpowiednie metody statystyczne w opracowywaniu wyników 

obserwacji i pomiarów; 

B.U15. posługiwać się programami komputerowymi w zakresie edycji tekstu, grafiki, 

analizy statystycznej, przygotowania prezentacji oraz gromadzenia i wyszukiwania 

potrzebnych informacji, pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie 

problemów. 

 

3. zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość 

 

Program studiów na kierunku Analityka Medyczna nie przewiduje obowiązku prowadzenia 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jednakże dopuszcza taką 

możliwość w zależności od przygotowania nauczyciela. Nauczyciele Wydziału zostali 

przeszkoleni w zakresie tworzenia kursów e-learningowych na platformie Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment) w ramach projektu "M-EDukator - program 

ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej UM w Lublinie" współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w obrębie Europejskiego Funduszu Społecznego przy 

współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

Metody e-learningowe (w wymiarze do 60% liczby godzin danego przedmiotu) mogą być 

stosowane do przekazywania treści kształcenia objętych wykładami i seminariami, które 

zamieszcza się na platformie e-learningowej jako pliki tekstowe, graficzne, dźwiękowe  

i filmowe. Nauczyciel akademicki realizujący kształcenie w formie e-learningowej jest 

zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia wstępnego dla studentów ze znajomości pracy  

z platformą e-learningową, zapewnienia materiałów dydaktycznych opracowanych  
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w odpowiednich formatach plików, aktualizowania treści kształcenia nie rzadziej niż raz w roku 

akademickim, kontroli aktywności studentów, przeprowadzenia 4 - 6 testów lub zadań 

sprawdzających w ciągu jednego semestru, zapewnienia studentom osobistych konsultacji  

w siedzibie Uczelni (nie mniej niż 10% czasu zajęć e-learningowych) oraz przeprowadzenia 

egzaminu/zaliczenia przedmiotu w siedzibie Uczelni. 

Od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku 2019/2020, dla studentów kierunku 

Analityka Medyczna wprowadzono przedmiot, który realizowany będzie z zastosowaniem 

metod e-learningowych, są to: Podstawy informacji naukowej (5 godzin e-seminarium; 

zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS). Ponadto, od następnego cyklu kształcenia 

planuje się wprowadzenie e-seminariów w ramach przedmiotu Current problems in laboratory 

medicine. 

Zasady organizacji zajęć z zastosowaniem technik kształcenia na odległość w UML reguluje 

Zarządzenie Nr 53/2018 Rektora UML z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie realizacji zajęć 

dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Załącznik 2.3.1). 

 

4. dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych  

i indywidualnych studentów, w tym potrzeb studentów z  niepełnosprawnością, jak również 

możliwości realizowania indywidualnych ścieżek kształcenia 

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów określonym Uchwałą Nr CCLI/2019 Senatu UML z dnia 

17 kwietnia 2019 r. (Załącznik 2.4.1) studenci kierunku Analityka Medyczna mają możliwość 

odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym indywidualnego planu 

studiów (IPS). Indywidualny program studiów polega w szczególności na rozszerzeniu zakresu 

wiedzy w wybranych specjalnościach, na udziale studenta w pracy naukowej, działalności 

organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu lub środowiska oraz na odbywaniu zajęć objętych 

programem danego roku bez przypisywania studenta do grupy z zachowaniem wymaganej 

punktacji ECTS. Decyzje w przedmiocie odbywania studiów według indywidualnego 

programu studiów, w tym planu studiów, wydaje Dziekan odpowiedniego Wydziału  

w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia. Studentowi, który uzyskał zgodę na odbywanie 

studiów w ramach IPS, Dziekan przydziela opiekuna spośród pracowników badawczo-

dydaktycznych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Opiekun wspólnie ze 

studentem ustalają szczegółowy harmonogram realizacji indywidualnego programu studiów,  

w tym planu studiów, w porozumieniu z kierownikami jednostek dydaktycznych, który 

przedstawiany jest do akceptacji Dziekana. 

Studenci kierunku Analityka Medyczna za zgodą Dziekana mają również możliwość 

studiowania zgodnie z indywidualną organizacją studiów. Indywidualna organizacja studiów 

jest to tryb odbywania studiów według indywidualnie ustalonych terminów zajęć, zaliczeń  

i egzaminów. Realizowana przez studentów indywidualna organizacja studiów musi być 

zgodna z obowiązującym planem studiów i programem studiów, uwzględniającym osiągnięcie 

zakładanych efektów uczenia się i uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS. 

O przyznanie indywidualnej organizacji studiów mogą ubiegać się studenci, którzy: 

 są członkami sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry 

uniwersjadowej bez względu na przynależność klubową; 

 są osobami niepełnosprawnymi;  
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 są osobami odbywającymi część studiów w ramach krajowych i międzynarodowych 

programów wymiany studentów; 

 wykażą zaistnienie innych szczególnie uzasadnionych zdarzeń losowych; 

 są przewodniczącymi samorządu studentów; 

 studentki w ciąży i studenci będący rodzicami (w tym przypadku mają oni 

zagwarantowaną możliwość odbywania studiów według indywidualnej organizacji 

studiów do czasu ich ukończenia). 

Uczelnia stwarza również możliwość uczestniczenia w zajęciach poza planem studiów. 

Zajęcia te są traktowane jako przedmioty ponadprogramowe zakończone zaliczeniem. 

Dla studentów niepełnosprawnych Uczelnia oferuje szereg udogodnień procesu uczenia się. 

Dla studentów słabowidzących dostępne są do wypożyczenia powiększalniki kieszonkowe 

ułatwiające powiększanie tekstu materiałów dydaktycznych. Dla studentów słabosłyszących są 

dostępne aparaty słuchowe umożliwiające komunikacje na zajęciach dydaktycznych pomiędzy 

studentem a wykładowcą. Biblioteka Główna UML została wyposażona w oprogramowanie 

powiększająco-udźwiękowiające oraz zestaw komputerowy do czytelni głównej oraz  

w oprogramowanie powiększająco-udźwiękowiające do pracowni komputerowej wraz  

z klawiaturami z powiększonymi klawiszami dla osób słabowidzących. Udogodnienia  

w zakresie infrastruktury zostały zrealizowane poprzez dostępne platformy i podjazdy 

schodowe dla studentów z niepełnosprawnością ruchową.  

 

5. harmonogram realizacji programu studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia oraz studentów, zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne oraz zajęć lub grup zajęć rozwijających kompetencje językowe w zakresie 

znajomości języka obcego, jak również zajęć lub grup zajęć do wyboru 

 

Cykl kształcenia trwający 10 semestrów pozwala na realizację treści programowych, 

zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, założonych w programie 

kształcenia. Treści kształcenia są realizowane podczas zajęć z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela (godziny kontaktowe) i w ramach indywidualnej pracy każdego ze studentów,  

w ilości godzin odpowiedniej do przypisanych punktów ECTS. Godziny kontaktowe 

realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów (w tym również 

wprowadza się kształcenie na odległość w formie e-seminariów). Przy doborze odpowiednich 

metod kształcenia kierowano się wyznaczonymi celami kształcenia, formami organizacyjnymi 

zajęć, dysponowanymi środkami dydaktycznymi, a także treściami i specyficznymi cechami 

przedmiotu. Dokumentację programu kształcenia stanowi Załącznik 2.5.1 – plan studiów na 

cykl kształcenia 2019-2024. 

 

Liczba godzin kontaktowych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich wynosi 

4379, którym odpowiada 285 punktów ECTS. Dodatkowo w programie uwzględniono 480 

godzin praktyk zawodowych (wakacyjnych) odbywanych w medycznych laboratoriach 

diagnostycznych po ukończeniu IV, VI i VIII semestru studiów, którym odpowiada 15 punktów 

ECTS. Razem zajęcia w programie studiów wynoszą 4859 godzin i 300 punktów ECTS. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dz. U. 2019 poz. 1573 

(Załącznik 2.5.2), realizowane są w grupach zajęć (modułach), w ramach których osiąga się 

szczegółowe efekty uczenia się: 

A. Nauki biologiczno-medyczne – 600 godzin i 45 ECTS 

B. Nauki chemiczne i elementy statystyki – 450 godzin i 30 ECTS  

C. Nauki behawioralne i społeczne – 250 godzin i 15 ECTS, w tym 7 – język obcy 

D. Nauki kliniczne oraz prawne i organizacyjne aspekty medycyny laboratoryjnej – 240 

godzin i 15 ECTS 

E. Naukowe aspekty medycyny laboratoryjnej – 700 godzin i 50 ECTS 

F. Praktyczne aspekty medycyny laboratoryjnej – 1000 godzin i 70 ECTS 

G. Metodologia badań naukowych – 450 godzin i 25 ECTS 

H. Praktyki zawodowe – 600 godzin i 20 ECTS 

Stanowi to 4290 godzin i 270 ECTS. 

 

Zajęcia uzupełniające efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności w dyspozycji 

Uczelni to 514 godzin i 30 ECTS (Rozporządzenie stanowi – nie mniej niż 510 godzin zajęć  

i 30 punktów ECTS). W tej grupie zajęć przedmioty realizowane są w formie zajęć 

obowiązkowych w wymiarze 264 godzin (seminaria i e-seminaria) i zajęć do wyboru (zajęcia 

fakultatywne). Zajęcia do wyboru są realizowane w ilości 250 godzin i 15 punktów ECTS, co 

stanowi 5% ogólnej puli punktów ECTS (w Rozporządzeniu – nie mniej niż 5% liczby punktów 

ECTS koniecznej do ukończenia studiów). 

Od roku akademickiego 2019/2020 do programu studiów wprowadzono również 

obowiązkową naukę drugiego języka obcego na poziomie zaawansowania B1. Na chwilę 

obecną studenci mają możliwość wyboru języka hiszpańskiego lub niemieckiego, zaś  

w przyszłości oferta kształcenia zostanie poszerzona o języki: rosyjski oraz włoski. Łącznie na 

realizację kształcenia w zakresie języków obcych przewidzianych jest 130 godzin i 7 ECTS.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW program studiów zapewnia studentom uzyskanie co 

najmniej 5 punktów ECTS z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych. Studenci 

kierunku Analityka Medyczna uzyskują je podczas zajęć: Socjologia – 1 ECTS, Psychologia – 

1 ECTS, Komunikacja społeczna – 1 ECTS, Komunikacja społeczna w medycynie 

laboratoryjnej – 1 ECTS, Ochrona własności intelektualnej – 1 ECTS, Język obcy – 5 ECTS, 

Język obcy (drugi) – 2 ECTS. 

Zgodnie z planem studiów, przedmioty: Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań 

(450 godzin i 20 ECTS) oraz Metody opracowania wyników badań w pracach magisterskich 

(40 godzin i 2 ECTS) przeznaczono na realizację pracy dyplomowej, oraz przygotowanie się 

studenta do egzaminu dyplomowego. Ten ostatni obejmuje: weryfikację wiedzy z zakresu 

programu studiów oraz obronę pracy dyplomowej. 

Studenci mają prawo wyboru katedr i zakładów, w których wykonywać będą badania 

stanowiące podstawę pracy dyplomowej.  

Studenci kierunku Analityka Medyczna mają również 60 godzin zajęć z wychowania 

fizycznego, które są zajęciami obowiązkowymi. Zajęciom tym nie przypisuje się punktów 

ECTS. 
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Studia na kierunku Analityka Medyczna mają profil praktyczny (liczba punktów ECTS 

odpowiadających zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne to 162, co stanowi 54 %). 

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW Dz. U. 2019 poz. 1573 (Załącznik 2.5.2) program 

studiów na kierunku Analityka Medyczna obejmuje: 135 szczegółowych efektów z kategorii 

wiedzy, 115 szczegółowych efektów z kategorii umiejętności oraz 9 ogólnych efektów uczenia 

się w zakresie kompetencji społecznych. 

Praktyczny profil kształcenia na kierunku Analityka Medyczna realizowany jest poprzez 

położenie szczególnego nacisku na odpowiedni dobór stosowanych form i metod kształcenia. 

Dominującą formą zajęć prowadzonych ze studentami są ćwiczenia - 2845 godzin 

kontaktowych, w tym 120 godzin śródrocznych praktyk zawodowych w specjalistycznych 

laboratoriach naukowych wiodących jednostek Uczelni, wprowadzonych do programu 

kształcenia od roku akademickiego 2019/2020. Ponadto, zgodnie ze standardami kształcenia, 

studenci są zobowiązani do odbycia 480 godzin zawodowych praktyk wakacyjnych 

(realizowanych w większości w renomowanych laboratoriach diagnostycznych, co w efekcie 

daje liczbę 3325 godzin zajęć praktycznych przy całkowitej liczbie zajęć w cyklu kształcenia 

w ilości 4859 godzin. 

Praktyczny profil kształcenia podkreślony jest również poprzez realizację zajęć  

z przedmiotu Praktyczna nauka zawodu na bazie medycznych laboratoriów diagnostycznych 

zlokalizowanych w szpitalach na terenie Lublina: 

 Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1  

 Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB, funkcjonującego w Samodzielnym Publicznym 

Szpitalu Klinicznym Nr 4  

 Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 1 

 Pracowni Diagnostyki Mikologicznej i Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Zakładu 

Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1  

 Pracowni Biologii Molekularnej Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej SPSK Nr 1 

mieszczącej się przy Klinice Chorób Zakaźnych SPSK Nr 1  

 Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej z Pracownią Prątka Gruźlicy 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego. 

 

Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się w grupach zajęć jest prowadzone przez 

nauczycieli akademickich posiadających kompetencje zawodowe lub naukowe oraz 

doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć. W grupach efektów uczenia się 

E i F zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy 

w dyscyplinie naukowej nauki medyczne lub nauki farmaceutyczne, a także kompetencje 

zawodowe i tytuł specjalisty. Wśród pracowników Uczelni prowadzących zajęcia na kierunku 

Analityka Medyczna 17 osób posiadających prawo wykonywania zawodu diagnosty 

laboratoryjnego, ma specjalizację z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej: analityki 

klinicznej, laboratoryjnej diagnostyki medycznej, laboratoryjnej immunologii medycznej, 

laboratoryjnej toksykologii medycznej, mikrobiologii medycznej. Ponadto, zajęcia 

dydaktyczne o charakterze praktycznym prowadzone są w ramach umów cywilno-prawnych 

przez diagnostów laboratoryjnych, nie będących pracownikami Uczelni, zatrudnionych  

w medycznych laboratoriach diagnostycznych. 
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Praktyczny profil kształcenia realizowany jest również poprzez umożliwienie studentom 

uczestnictwa w dodatkowych przedmiotach obowiązkowych i zajęciach fakultatywnych 

poszerzających zarówno wiedzę jak i umiejętności praktyczne (grupa zajęć do dyspozycji 

Uczelni). Program zajęć umożliwia realizację dodatkowych efektów kształcenia: 118 efektów 

z zakresu wiedzy i 106 efektów z zakresu umiejętności, zaproponowanych przez prowadzących 

zajęcia (przedstawione są one w niniejszym kryterium jako „efekty własne”).  

Realizacja efektów standardowych dla kierunku Analityka Medyczna oraz efektów 

poszerzających wiedzę i umiejętności, służy do osiągnięcia pożądanych kompetencji  

i przygotowuje studenta do samodzielnego wykonywania zadań związanych z pracą diagnosty 

laboratoryjnego i rozwiązywania problemów o charakterze praktycznym. 

 

6. dobór form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także 

liczebności grup studenckich oraz organizacji procesu kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem harmonogramu zajęć 

 

Studenci na kierunku Analityka Medyczna w ramach zajęć realizują efekty standardowe 

(wiedza, umiejętności, kompetencje) określone Rozporządzeniem MNiSW - Dz.U. 2019 poz. 

1573 (Załącznik 2.5.2) dla programu studiów na kierunku Analityka Medyczna oraz tzw. efekty 

własne (sformułowane w odniesieniu do wiedzy i umiejętności).  

Uzyskiwanie efektów w zakresie wiedzy, jest realizowane poprzez uczestniczenie  

w wykładach, w zakresie wiedzy i umiejętności poprzez uczestniczenie w seminariach, 

natomiast uzyskiwanie efektów głównie w zakresie umiejętności - poprzez uczestniczenie  

w ćwiczeniach oraz praktykach zawodowych.  

Udział poszczególnych form realizacji zajęć w odniesieniu do całkowitej liczby godzin 

kontaktowych w pełnym cyklu kształcenia (bez uwzględnienia 480 godzin wakacyjnych 

praktyk zawodowych) wynosi: 

 wykłady – 16 % 

 seminaria – 19 % 

 ćwiczenia – 65 %. 

 

Liczebność grup studenckich jest uzależniona od formy prowadzonych zajęć i jest 

uregulowana Zarządzeniem Nr 9/2019 Rektora UML z dnia 12 lutego 2019 r. (Załącznik 2.6.1) 

w sprawie określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych prowadzonych na UML 

zmienionego Zarządzeniem nr 23/2019 Rektora UML z dnia 15 marca 2019 (Załącznik 2.6.2), 

które mówi, że: 

 wykłady prowadzi się łącznie dla wszystkich studentów danego roku studiów  

 ćwiczenia kliniczne w grupach 5 osobowych 

 ćwiczenia analityczne, chemiczne oraz ćwiczenia w pracowniach umiejętności 

zawodowych prowadzi się w grupach 10 osobowych 

 lektoraty z języków obcych w grupach 15-20 osobowych 

 zajęcia z wychowania fizycznego w grupach 20 osobowych 

 seminaria w grupach 25-30 osobowych 

 zajęcia inne niż wymienione w grupach nie mniejszych niż 20 osobowych. 
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7. program i organizacja praktyk, w tym w szczególności ich wymiar i termin realizacji oraz 

dobór instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczba miejsc praktyk 

 

Program kształcenia na kierunku Analityka Medyczna uwzględnia konieczność nabycia 

określonych efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 

uzyskiwanych przez studenta również w trakcie praktyk zawodowych. 

Do roku akademickiego 2017/2018 praktyki zawodowe realizowano w wymiarze 320 

godzin/cykl kształcenia (po III i IV roku, po 160 godzin/rok). W cyklu kształcenia 

rozpoczynającym się w roku akademickim 2017/2018 wymiar praktyk zawodowych  

w laboratorium medycznym uległ zwiększeniu do 480 godzin (15 ECTS), w efekcie czego 

wprowadzono praktykę po II roku studiów (160 godzin). Od cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się w roku 2019/2020 praktyki zawodowe realizowane są w wymiarze 600 

godzin, co odpowiada 20 punktom ECTS, z czego 480 godzin (15 ECTS) praktyk zawodowych 

realizowanych jest w medycznych laboratoriach diagnostycznych w okresie wakacyjnym po II, 

III i IV roku studiów (po 160 godzin rocznie, 5 ECTS), zaś 120 godzin (5 ECTS) stanowią 

praktyki śródroczne odbywane przez studentów w laboratoriach badawczych jednostek 

stanowiących bazę dydaktyczną UML. Działanie to wpisuje się w politykę doskonalenia 

jakości kształcenia, która opiera się na dostępności nowoczesnej aparatury badawczej oraz 

prężnie realizującej projekty badawcze kadrze naukowo-dydaktycznej. Praktyki te realizowane 

są w trakcie trwania IV roku studiów (semestr 7 i 8) w wymiarze 120 godz. (po 60 godzin na 

semestr). Miesięczne praktyki wakacyjne stanowią integralny element programu studiów i są 

realizowane zgodnie z programem i planem studiów. Celem praktyki zawodowej wakacyjnej 

jest nabycie, doskonalenie i utrwalenie umiejętności praktycznych oraz realizacja efektów 

uczenia się w naturalnych warunkach pracy. Praktyki organizowane są zgodnie z zapisami 

Regulaminu praktyk (Załącznik 2.7.1). Wakacyjne praktyki zawodowe realizowane są na 

podstawie porozumienia/umowy zawartej pomiędzy jednostką przyjmującą (pracodawcą),  

a Uczelnią. 

Miejscem praktyki jest wybrane przez studenta pełnoprofilowe medyczne laboratorium 

diagnostyczne, którego kierownikiem jest osoba posiadająca tytuł specjalisty zgodny z profilem 

laboratorium. Osobą odpowiedzialną za praktyki w jednostce przyjmującej jest opiekun praktyk 

z ramienia jednostki przyjmującej. Opiekun praktyki wakacyjnej z ramienia jednostki 

przyjmującej studenta na praktykę, zapoznaje studenta z zasadami BHP oraz Regulaminem 

pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, ustala plan pracy studenta w czasie trwania 

praktyki zgodny z programem praktyk na dany rok (Załączniki: 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4), sprawdza  

i podpisuje dziennik praktyk oraz dokonuje oceny przebiegu praktyki w dzienniku praktyk. 

Osobami odpowiedzialnymi za praktyki zawodowe z ramienia Wydziału są: 

 Dziekan Wydziału 

 koordynator praktyk zawodowych 

 opiekun praktyk zawodowych 

Opiekun praktyki wakacyjnej z ramienia Uczelni (nauczyciel akademicki) zapoznaje 

studentów z programem praktyki, w tym z zakładanymi efektami uczenia się, 

dokumentowaniem przebiegu praktyki oraz sposobem jej zaliczenia, sprawuje nadzór nad 

przebiegiem praktyki w zakresie zgodności z ustalonym programem, zalicza studentom 

praktykę na podstawie pozytywnej opinii opiekuna z ramienia medycznego laboratorium 
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diagnostycznego w dzienniku praktyk oraz zaliczenia teoretycznego, polubownie rozstrzyga 

wspólnie z jednostką przyjmującą studenta na praktyki, wszelkie spory wynikające z jej 

realizacji. 

Podstawą do zaliczenia praktyki jest: odbycie praktyki w pełnym wymiarze godzin, złożenie 

wypełnionego dziennika praktyk wraz opinią z ramienia jednostki przyjmującej na praktyki 

oraz uzyskanie zaliczenia teoretycznego u opiekuna praktyki z ramienia Uczelni (nauczyciela 

akademickiego). 

Studenci kierunku Analityka Medyczna mogą odbywać praktyki zawodowe (wakacyjne) na 

terenie Lublina lub w miejscu zamieszkania. Praktyki odbywają się w pełnoprofilowym 

medycznym laboratorium diagnostycznym, którego kierownikiem jest osoba posiadająca tytuł 

specjalisty zgodny z profilem laboratorium, mającym odpowiednią infrastrukturę, wyposażenie 

i kwalifikacje personelu (w tym: doświadczenie w pracy ze studentami) oraz pozytywne opinie 

z przebiegu praktyki w latach poprzednich. 

 

8. doboru treści i metod kształcenia, form, liczebności grup studenckich w odniesieniu do zajęć 

lub grup zajęć, na których studenci osiągają efekty uczenia się prowadzące o uzyskania 

kompetencji inżynierskich, w przypadku kierunku studiów kończących się uzyskaniem 

tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera, 

 

Nie dotyczy 

 

9. spełnienie reguł i wymagań w zakresie programu studiów i sposób organizacji kształcenia, 

zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na 

podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 

o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy 

 

Program studiów i sposób organizacji kształcenia na kierunku Analityka Medyczna jest 

zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 

r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty 

i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1573, załącznik 6)  (Załącznik 2.5.2). 

Studia na kierunku Analityka Medyczna prowadzone na Uniwersytecie Medycznym  

w Lublinie są jednolitymi studiami magisterskimi trwającymi 10 semestrów. Całkowita liczba 

godzin zajęć w cyklu kształcenia, w tym praktyk zawodowych, wynosi 4859. Do ukończenia 

studiów niezbędne jest uzyskanie przez studenta 300 punktów ECTS. Kierunek Analityka 

Medyczna na UML jest przypisany do dyscypliny naukowej nauki medyczne jako dyscypliny 

wiodącej. 

Program studiów obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano 

punkty ECTS w wymiarze 162, co stanowi 54 % liczby punktów ECTS koniecznej do 

ukończenia studiów. 

Całkowita liczba godzin zajęć wymaganych standardami kształcenia wynosi 4290 

godzinach, którym przypisano 270 punktów ECTS. Pozostała liczba godzin i punktów ECTS 
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realizowana jest w postaci godzin dydaktycznych pozostawionych do dyspozycji Uczelni 

(przedmioty obowiązkowe i fakultety) z czego 5 % stanowią zajęcia do wyboru.  

Studentom umożliwiono udział w 60 godzin zajęć wychowania fizycznego, którym nie 

przypisuje się punktów ECTS. 

Student w cyklu kształcenia zobowiązany jest do odbycia 600 godzin praktyk zawodowych,  

z czego 480 godzin odbywa się w medycznych laboratoriach diagnostycznych zaś 120 godzin 

w specjalistycznych laboratoriach naukowo-badawczych wiodących jednostek 

organizacyjnych Uczelni. 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 

1. wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria kwalifikacji 

kandydatów na każdy z poziomów studiów 

 

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (UML) jest realizowana  

w ramach limitu miejsc, zatwierdzonego przez Senat Uczelni, w oparciu o procedury regulujące 

zasady doboru kandydatów oparte na jasnych i czytelnych kryteriach. Uwzględniają one zasadę 

zapewnienia równych szans w podjęciu kształcenia wszystkim kandydatom, którzy uzyskali 

najwyższą punktację z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym i w terminie 

złożyli komplet wymaganych dokumentów. 

Organizację naboru kandydatów na studia oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnych UML 

określa Regulamin organizacji procesu rekrutacji, trybu działania komisji rekrutacyjnych oraz 

wynagrodzenia członków komisji na rok akademicki 2019/2020 zawarty w Zarządzeniu Nr 

32/2019 Rektora UML z dnia 2 kwietnia 2019 r (Załącznik 3.1.1) 

Proces rekrutacji na I rok studiów na kierunku Analityka Medyczna prowadzi Wydziałowa 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Farmaceutycznego powoływana zgodnie z obowiązującym 

wewnętrznymi aktami prawnymi. Rekrutacja na I rok studiów na kierunek Analityka Medyczna 

odbywa się w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat UML. Limity przyjęć na studia 

prowadzone w UML, w tym na kierunek Analityka Medyczna w poszczególnych latach 

akademickich wynosiły: 

 2015/2016 – 60 miejsc 

Uchwała Nr CDIX/2015 Senatu UML z dnia 27 maja 2015 roku (Załącznik 3.1.2)  

 2016/2017 – 60 miejsc 

Uchwała Nr CDLXXVII/2016 Senatu UML z dnia 23 marca 2016 roku (Załącznik 3.1.3)  

 2017/2018 – 55 miejsc 

Uchwała Nr LIII/2017 Senatu UML z dnia 22 marca 2017 roku (Załącznik 3.1.4) 

 2018/2019 – 53 miejsc 

Uchwała Nr CLVIII/2018 Senatu UML z dnia 25 kwietnia 2018 roku (Załącznik 3.1.5)  

 2019/2020 – 60 miejsc 

Uchwała Nr CCLXIII/2019 Senatu UML z dnia 29 maja 2019 (Załącznik 3.1.6)  

Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów na kierunki studiów prowadzone na UML, w tym 

na kierunek Analityka Medyczna uchwalane są przez Senat i podawane do publicznej 
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wiadomości do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się odbyć 

rekrutacja (w poprzednim stanie prawnym do 31 maja).  

Warunki i tryb rekrutacji na studia w UML, w tym na kierunek Analityka Medyczna, zostały 

określone: 

 na rok akademicki 2015/2016,  

Uchwałą Nr CXCIX/2014 Senatu UML z dnia 28 maja 2014 (Załącznik 3.1.7 ) 

 na rok akademicki 2016/2017,  

Uchwałą Nr CDVII/2015 Senatu UML z dnia 27 maja 2015 roku (Załącznik 3.1.8) 

 na rok akademicki 2017/2018,  

Uchwałą Nr CDXCIX/2016 Senatu UML z dnia 25 maja 2016 roku (Załącznik 3.1.9) 

 na rok akademicki 2018/2019,  

Uchwałą Nr LXXIII/2017 Senatu UML z dnia 24 maja 2017 roku (Załącznik 3.1.10) 

 na rok akademicki 2019/2020,  

Uchwałą Nr CCXIX/2018 Senatu UML z dnia 19 grudnia 2018 roku (Załącznik 3.1.11) 

 

Zgodnie z ww. Uchwałą Nr CCXIX/2018 Senatu UML z dnia 19 grudnia 2018 roku  

o przyjęcie na I rok studiów na kierunek Analityka Medyczna mogli ubiegać się kandydaci, 

którzy legitymowali się wynikami egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów: 

 obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym, 

 do wyboru:  

o chemii na poziomie rozszerzonym, lub  

o matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

 

Liczba kandydatów aplikujących na I rok studiów na kierunek Analityka Medyczna  

w poszczególnych latach kształtowała się następująco: 

 

Rok akademicki Liczba 

kandydatów 

Limit  

przyjęć 

Liczba 

przyjętych 

Liczba 

kan./1m 

2015/2016 578 60 59 9,63 

2016/2017 485 60 60 8,08 

2017/2018 431 55 54 7,84 

2018/2019 391 53 50 7,38 

2019/2020 455 60 56 7,58 

 

Szczegółowe informacje na temat limitów punktów i liczby osób na miejsce dostępne są na 

stronie UML w zakładce REKRUTACJA – statystyka 

http://www.rekrutacja.umlub.pl/pozostale-informacje/statystyka/. 

Podstawą przyjęcia na studia jest łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata  

z przedmiotów rekrutacyjnych. Na poszczególnych etapach postępowania na podstawie 

uzyskanej łącznej punktacji, są tworzone listy osób:  

 przyjętych  

 wstępnie zakwalifikowanych, oraz  

 lista rezerwowa. 
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W razie uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż wynikająca 

z przyznanego limitu miejsc, podstawą przyjęcia jest wyższa punktacja uzyskana z przedmiotu 

preferowanego: biologia 

 

2. zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz 

kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej 

 

Studenci z innych Uczelni mogą ubiegać się o przeniesienie na kierunki prowadzone w UML 

na podstawie §11 Regulaminu Studiów będącego załącznikiem do Uchwały Nr CCLI/2019 

Senatu UML z dnia 17 kwietnia 2019 roku (Załącznik 3.2.1) oraz Zarządzenia Nr 70/2019 

Rektora UML z dnia 10 lipca 2019 roku (Załącznik 3.2.2).  

Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi, na kierunek Analityka Medyczna mogą 

przenieść się wyłącznie studenci stacjonarni studiujący w uczelniach krajowych na zwolnione 

miejsca w ramach limitów określonych przez Senat UM. Przeniesienie może nastąpić 

najpóźniej na trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.  

Przeniesienie może nastąpić jedynie z początkiem roku akademickiego. Studenci 

zamierzający przenieść się na UML są zobowiązani do zaliczenia wszystkich lat studiów  

w uczelni, z której zamierzają się przenieść, łącznie z rokiem lub semestrem, na którym obecnie 

studiują oraz zrealizować wszystkie praktyki wynikające z programu kształcenia. Studenci 

ubiegający się o przeniesienie zobowiązani są również do przedstawienia świadectwa 

maturalnego potwierdzającego przystąpienie do egzaminów z przedmiotów objętych 

postępowaniem rekrutacyjnym w UML na danym kierunku studiów zgodnie z uchwałą 

rekrutacyjną określającą warunki i tryb rekrutacji na studia w UML na rok akademicki, na który 

aplikują.  

Składanie dokumentów przez studentów ubiegających się o przeniesienie z innej uczelni 

odbywa się w terminie od pierwszego do ostatniego dnia roboczego sierpnia. Za dzień złożenia 

dokumentów uważa się dzień ich wpływu do siedziby Dziekanatu. Wykaz wymaganych 

dokumentów określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2019 Rektora UML z dnia 10 lipca 

2019 roku (Załącznik 3.2.2a). Rozpatrywane są wyłącznie komplety dokumentów. 

W przypadku ubiegania się o przeniesienie większej liczby studentów niż posiadany limit 

miejsc na poszczególnych latach studiów, przyjęcie następuje w oparciu o trzy kryteria: 

 średnia ocen uwzględniająca wszystkie oceny uzyskane z egzaminów i zaliczeń 

zakończonych oceną z przedmiotów niekończących się egzaminem, łącznie z ocenami 

niedostatecznymi, obliczona w stosunku do najwyższej możliwej średniej ocen pomnożona 

przez wagę kryterium 25%, 

 wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów będących podstawą rekrutacji dla danego 

kierunku studiów, obliczony w stosunku do najwyższego możliwego wyniku egzaminu 

pomnożony przez wagę kryterium 25%, 

 wynik egzaminu z wiodącego przedmiotu dla danego kierunku i roku studiów w UML,  

z zastrzeżeniem, że przedmiotowy egzamin dotyczy roku poprzedzającego rok, na który 

student ubiega się o przeniesienie, obliczony w stosunku do najwyższego możliwego wyniku 

egzaminu pomnożony przez wagę kryterium 50%, z zastrzeżeniem, że w przypadku oceny 

niedostatecznej wynik egzaminu liczony jest jako 0. 
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Listę egzaminów z przedmiotów wiodących na poszczególnych kierunkach i latach studiów 

określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2019 Rektora UML z dnia 10 lipca 2019 roku 

(Załącznik 3.2.2b). Przewidywana liczba zwolnionych miejsc w ramach posiadanego limitu na 

poszczególnych kierunkach i latach studiów, terminy egzaminów przedmiotowych, o których 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 powyższego Zarządzenia oraz listy studentów zakwalifikowanych do 

egzaminu z wiodącego przedmiotu na poszczególne lata studiów są podawane niezwłocznie po 

zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej zgodnie z podziałem roku akademickiego - na 

stronie internetowej Uczelni. Osoby ubiegające się o przeniesienie zobowiązane są sprawdzać 

na bieżąco powyższe informacje na stronie internetowej Uczelni. 

Złożone dokumenty są analizowane pod kątem różnic programowych przez Wydziałowy 

Zespół ds. Programów Studiów, a następnie przekazywane do rozpatrzenia Dziekanowi 

Wydziału. 

Studenci, którzy uzyskali zgodę na przeniesienie dodatkowo realizują przedmioty objęte 

różnicami programowymi w najbliższym semestrze lub roku, na którym prowadzone są zajęcia 

z danego przedmiotu. W przypadku gdy różnice programowe przekraczają sumę 10 ECTS  

w semestrze, studenci uzyskują zgodę na przeniesienie pod warunkiem złożenia wniosku  

o udzielenie urlopu dziekańskiego i zadeklarowanie odbycia w tym okresie zajęć objętych 

różnicami programowymi.  

Studenci, którzy uzyskali zgodę na przeniesienie składają w Dziekanacie dokumenty 

określone w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2019 Rektora UML z dnia 10 lipca 2019 

roku (Załącznik 3.2.2c). 

Decyzję o przeniesieniu studenta podejmuje Dziekan, z upoważnienia Rektora, w drodze 

wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

 

3. zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia 

się poza systemem studiów 

 

Organizacja potwierdzania efektów uczenia się do 25 września 2019 roku była uregulowana 

Uchwałą Nr CCCXC/2015 Senatu UML z dnia 22 kwietnia 2015 roku (Załącznik 3.3.1)  

w sprawie ustalenia zasad, warunków potwierdzania efektów uczenia się w UML. 

Na posiedzeniu w dniu 25 września 2019 roku Senat uchylił przedmiotową Uchwałę. Na 

chwilę obecną UML nie potwierdza efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów 

(Uchwała Nr CCXCIV/2019 Senatu UML – Załącznik 3.3.2). 

Należy podkreślić, iż zarówno w poprzednim jak i obecnym stanie prawnym na 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie nie prowadzono procedury potwierdzania efektów 

uczenia się na kierunku Analityka Medyczna. 

 

4. zasady, warunki i tryb dyplomowania  

 

Ogólne zasady procesu dyplomowania w UML regulowane są przez Zarządzenie Nr 

151/2014 Rektora UML z dnia 15 grudnia 2014 roku (Załącznik 3.4.1) oraz aktualny 

Regulamin Studiów obowiązujący w UML (Uchwała Nr CCLI/2019 Senatu UML z dnia 17 
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kwietnia 2019 roku – Załącznik 3.2.1). Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na 

Wydziale Farmaceutycznym, w tym na kierunku Analityka Medyczna, reguluje wydziałowa 

procedura procesu dyplomowania opublikowana na stronie internetowej Dziekanatu. Proces 

dyplomowania daje podstawę do ustalenia, czy i w jakim stopniu student osiągnął wszystkie 

zakładane dla kierunku efekty uczenia, przede wszystkim w zakresie umiejętności 

zawodowych, ale także wiedzy kierunkowej i podstaw metodologicznych. Rodzaj, forma, 

tematyka i metodyka prac dyplomowych oraz stawianych im wymagań są dostosowane do 

poziomu i profilu, efektów uczenia się oraz zastosowań wiedzy z zakresu dyscypliny lub 

dyscyplin, do których kierunek Analityka Medyczna jest przyporządkowany, norm i zasad,  

a także praktyki w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku 

pracy właściwych dla kierunku. 

Temat pracy dyplomowej na kierunku Analityka Medyczna jest ustalony nie później niż na 

2 semestry przed ukończeniem studiów. Tematy prac dyplomowych oraz promotorów 

zatwierdza Dziekan (od roku akademickiego 2019/2020, wcześniej zatwierdzała je Rada 

Wydziału). Zasady naboru studentów na wykonanie prac dyplomowych w każdym kolejnym 

roku akademickim publikowane są na stronie internetowej Dziekanatu.  

Pracę dyplomową student kierunku Analityka Medyczna wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy co najmniej doktora. 

Praca dyplomowa na kierunku Analityka Medyczna jest pracą doświadczalną,  

a w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przygotowanie pracy o charakterze poglądowym. 

Praca dyplomowa wskazuje na:  

 opanowanie wiedzy w zakresie wybranych treści kształcenia 

 nabycie umiejętności korzystania z literatury naukowej 

 nabycie umiejętności formułowania celów badawczych 

 nabycie umiejętności doboru i zastosowania metod badawczych 

 nabycie umiejętności poprawnego wnioskowania naukowego 

 nabycie umiejętności redagowania pracy naukowej oraz prezentowania wyników badań 

naukowych. 

W trakcie wykonywania pracy dyplomowej uzyskiwanie poszczególnych efektów uczenia 

się jest potwierdzane przez promotora metodami weryfikacji wskazanymi w sylabusie 

dotyczącym przedmiotu Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań na kierunku Analityka 

Medyczna.  

Ocena z pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen, jakie dyplomant otrzymał od 

promotora i recenzenta. Recenzent powinien spełniać określone wymogi w odniesieniu do 

pracy dyplomowej na jednolitych studiach magisterskich. 

Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta pod względem:  

 zgodności treści pracy z tematem 

 układu pracy, podziału treści, kompletności tez, merytorycznej wartości pracy 

 wyboru materiału i metod badawczych 

 innowacyjności 

 doboru i wykorzystania źródeł 

 formalnej strony pracy (poprawność językowa, techniki pisania, odsyłacze itp.) 

 możliwości wykorzystania pracy, jako materiału źródłowego, publikacyjnego lub 

aplikacyjnego.  
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Dziekan może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku obcym na 

wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez promotora. W takim przypadku student jest 

zobowiązany do przedłożenia streszczenia pracy w tłumaczeniu na język polski. Recenzja 

pracy winna być sporządzona w języku polskim lub w języku obcym i języku polskim.  

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 30 maja. Dziekan, 

w uzasadnionych przypadkach, na wniosek promotora lub studenta, może przesunąć termin 

złożenia pracy dyplomowej. Termin złożenia pracy w tych przypadkach może być przesunięty 

nie więcej niż o 3 miesiące. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, 

egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc i nie dłuższym 

niż 2 miesiące od daty złożenia pracy. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może wyznaczyć 

inny termin egzaminu.  

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:  

1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,  

2) uzyskanie oceny pracy dyplomowej co najmniej dostatecznej (średnia ocen uzyskanych od 

promotora i recenzenta), 

3) potwierdzenie oryginalności pracy dyplomowej. 

Kontroli oryginalności pracy dyplomowej dokonuje się z wykorzystaniem Jednolitego 

Systemu Antyplagiatowego.  

Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie osiągnięcia przez dyplomanta efektów 

uczenia się w zakresie kierunkowych treści kształcenia. 

Egzamin dyplomowy na kierunku Analityka Medyczna jest egzaminem ustnym i składa się  

z dwóch części: 

 odpowiedzi na pytania związane z kierunkiem studiów i wchodzące w ich zakres (2 

pytania) 

 odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej (2 pytania). 

Pytania na egzamin dyplomowy związane z kierunkiem studiów w liczbie 50 są 

udostępniane studentom na stronie internetowej Dziekanatu nie później niż 30 listopada roku 

akademickiego poprzedzającego rok, w którym odbywa się egzamin dyplomowy. Pytania są 

corocznie aktualizowane i zatwierdzane przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia 

(Załącznik 3.4.2). Liczba pytań z poszczególnych przedmiotów kierunkowych jest 

proporcjonalna do liczby punktów ECTS dla danego przedmiotu. 

W skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez Dziekana do przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego wchodzą:  

 przewodniczący (Dziekan/Prodziekan lub samodzielny pracownik naukowy wyznaczony 

przez Dziekana) 

 promotor pracy dyplomowej  

 recenzent pracy dyplomowej 

 inny uprawniony nauczyciel akademicki. 

Warunkiem dopuszczenia do części egzaminu dotyczącej pracy dyplomowej jest uzyskanie 

oceny co najmniej dostatecznej z części egzaminu dotyczącej zagadnień związanych  

z kierunkiem studiów. Warunkiem zaliczenia części egzaminu dotyczącej zagadnień 

związanych z pracą dyplomową jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za odpowiedzi 

na pytania dotyczące pracy dyplomowej. W przeciwnych przypadkach egzamin dyplomowy 

uznaje się za niezdany w danym terminie.  
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W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

usprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan 

wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż 

przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty 

pierwszego egzaminu. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu 

dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.  

Dokumenty związane z przebiegiem egzaminu dyplomowego, w tym protokół egzaminu 

oraz kopie recenzji, są przechowywane w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego. 

Absolwent kierunku Analityka Medyczna otrzymuje uczelniany dyplom ukończenia 

studiów, potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego i suplement do 

dyplomu, po spełnieniu wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, w terminie do 30 dni od daty 

ukończenia studiów. Zasady obliczenia ostatecznego wyniku studiów są regulowane przez 

Regulamin Studiów obowiązujący w UML. Na dyplomie ukończenia studiów wyższych 

wpisuje się ostateczny wynik studiów wyliczony według sumy następujących składników: 0,5 

średniej arytmetycznej ocen z toku studiów, 0,25 średniej arytmetycznej oceny z pracy 

dyplomowej wystawionej przez promotora i recenzenta, 0,25 oceny z egzaminu dyplomowego. 

Wynik wyrównuje się do pełnej oceny zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Studiów 

UML. 

 

5. sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów oraz działania 

podejmowane na podstawie tych informacji, jak również sposoby wykorzystania analizy 

wyników nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się studentów 

 

Analiza procesu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym UML odbywa się na różnych 

płaszczyznach. 

Pierwszą z nich jest analiza liczby studentów na poszczególnych latach. Mimo  

że limit miejsc jest wypełniony na pierwszym roku studiów prawie w 100% (50-60 miejsc,  

w zależności od roku akademickiego), po pierwszym, w mniejszym stopniu po drugim roku 

studiów – od kilku lat notowany jest znaczny spadek liczby studiujących (w granicach ok. 40-

50%), co zwykle związane jest ze zmianą kierunku studiów (np. podjęcie studiów na kierunku 

lekarskim czy lekarsko-dentystycznym). Na wyższych latach studiów liczba studentów 

utrzymuje się na podobnym poziomie – pozostają studenci, którzy świadomie podjęli studia na 

kierunku Analityka Medyczna. W roku akademickim 2018/2019 studia ukończyło 36 osób. 

Drugim sposobem analizowania procesu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym UML 

jest coroczna, kompleksowa analiza postępów studentów na podstawie analizy statystyk ocen 

uzyskiwanych przez studentów w kolejnych latach. Umożliwia to określenie kierunków zmian 

i działań naprawczych w stosunku do poszczególnych kategorii zajęć lub przedmiotów. 

Kolejną możliwością jest weryfikacja stopnia osiągania efektów uczenia się w zakresie 

wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych, która odbywa się w trakcie całego 

procesu kształcenia, tj. podczas zajęć dydaktycznych, praktyk zawodowych oraz procesu 

dyplomowania.  

 

Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów oraz działania 

podejmowane na podstawie tych informacji, jak również sposoby wykorzystania analizy 
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wyników nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się studentów są ważnym 

elementem doskonalenia procesu dydaktycznego, wpisujących się w wewnętrzny system 

jakości kształcenia.  

Biuro Oceny Jakości Kształcenia w strukturach uczelnianego systemu doskonalenia jakości 

kształcenia gromadzi informacje dotyczące przebiegu kluczowych procesów działalności 

dydaktycznej Uczelni monitorując czynniki determinujące efektywność i skuteczność procesu 

dydaktycznego, takie jak praca nauczycieli akademickich, sprawność funkcjonowania 

administracji zaangażowanej w przebieg kształcenia, programy studiów, metody nauczania  

i wyposażenie wspierające dydaktykę. Wyciągane wnioski, definiowane problemy i przyjęte 

działania naprawcze są wdrażane zgodnie z wytycznymi Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia realizowane są cykliczne 

oceny pracy nauczycieli akademickich. Biorący w nich udział studenci mogą wyrazić swoją 

opinię na temat zaangażowania nauczycieli, podejścia do studentów, stosowanych metod 

dydaktycznych oraz treści realizowanych podczas zajęć. Wyniki badań, poza tym, że stanowią 

czynnik motywacyjny dla nauczycieli, pomagają im w doskonaleniu swojego warsztatu 

dydaktycznego i jak najlepszego wykorzystania swojego potencjału naukowego w procesie 

nauczania i uczenia się studentów. Biuro Oceny Jakości Kształcenia upowszechnia również 

wiedzę na temat potrzeby i korzyści płynących z tworzenia kultury jakości kształcenia na UML. 

 

6. ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się 

 

Procedury funkcjonowania systemu sprawdzania i oceniania stopnia osiągania przez 

studentów efektów uczenia się określa uczelniany i wydziałowy system zarządzania jakością 

kształcenia. Za jego realizację odpowiedzialny jest każdy nauczyciel akademicki. Podstawą 

tego systemu jest przeprowadzanie i ocena prac etapowych, egzaminów i zaliczeń całego 

materiału przedmiotowego oraz egzaminu dyplomowego i opiera się na następujących 

zasadach: 

 przedstawienie studentom na początku semestru sylabusów przedmiotów i omówienie 

tematyki, wymogów i metod weryfikacji efektów na poszczególnych przedmiotach. 

Sylabusy są opracowywane wg załącznika Nr 6 do Uchwały Nr CCXXI/2018 Senatu UML 

z dnia 19 grudnia 2018 roku (Załącznik 3.6.1) w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie 

uchwalania programów studiów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach 

magisterskich na rok akademicki 2019/2020 w UML. 

Nauczyciele akademiccy (koordynatorzy poszczególnych przedmiotów) realizujący 

zajęcia na kierunku Analityka Medyczna zobowiązani są do opracowania sylabusa 

przedmiotu. Sylabus precyzuje metody i kryteria weryfikacji uzyskania zakładanych 

efektów uczenia oraz próg zaliczeniowy uwzględniając charakterystykę realizowanego 

przedmiotu. Sylabusy przedmiotowe są składane w Dziekanacie i udostępniane studentom  

w systemie elektronicznym (mogą być także udostępnione przez nauczyciela na prośbę 

studentów). Na pierwszych zajęciach prowadzący przekazuje studentom informację  

o warunkach i wymogach sprawdzania efektów uczenia się w oparciu o sylabus, a także 

dokonuje bieżącej analizy osiąganych efektów uczenia w oparciu o prace studentów w czasie 

trwania przedmiotu oraz dokumentuje osiągnięcia studentów. 
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 weryfikacja osiągnięć studentów - w trakcie realizacji przedmiotów i bezpośrednio po ich 

zakończeniu (dotyczy to także praktyk zawodowych), w czasie sesji egzaminacyjnych (dla 

przedmiotów kończących się egzaminem) oraz podczas egzaminu dyplomowego. Na 

Wydziale obowiązuje zasada udostępniania studentom kryteriów oceny (kryteria oceny 

poszczególnych efektów zamieszczone są również w sylabusie) i prac do wglądu (na 

zajęciach lub w ramach konsultacji) oraz objaśniania zainteresowanym zastosowanych 

zasad oceniania. W sytuacji konfliktowej po zgłoszeniu jej opiekunowi roku, 

koordynatorowi kierunku lub Dziekanowi osoby te podejmują decyzję o dalszych krokach. 

 zaliczenie danego przedmiotu jest dokumentowane przez prowadzącego nauczyciela 

akademickiego w protokole zaliczenia przedmiotu - elektronicznym i jego wydrukowanej 

wersji, dostarczanej do Dziekanatu.  

 

Całościowa ocena stopnia osiągnięcia przez studenta założonych efektów uczenia się 

stanowi podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu. Zgodnie z Regulaminem Studiów przy 

zaliczeniach z oceną i egzaminach obowiązuje wielowartościowa skala ocen:  

 bardzo dobry (5,0),  

 ponad dobry (4,5),  

 dobry (4,0),  

 dość dobry (3,5),  

 dostateczny (3,0),  

 niedostateczny (2,0).  

Dla podkreślenia szczególnej wiedzy studenta nauczyciel oceniający może wystawić ocenę 

słowną „celujący” (5).  

W wyjątkowych przypadkach ocena może mieć formę „binarną” (zaliczenie/niezaliczenie). 

Dokumentacja oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studentów, np. testów, prac 

egzaminacyjne i zaliczeniowych, pisemnych prac etapowych, raportów, zadań wykonanych 

przez studentów (np. zeszytów laboratoryjnych), projektów zrealizowanych przez studentów, 

prezentacji, esejów, wypełnionych dzienników praktyk jest kompletowana przez nauczycieli, 

najczęściej w specjalnych teczkach studenckich dla przedmiotu.  

Prace dyplomowe gromadzone są w Bibliotece uniwersyteckiej.  

Protokoły z egzaminów dyplomowych składane są w Dziekanacie, w teczkach personalnych 

studentów. 

Okresem rozliczeniowym studiów jest semestr. W przypadku uzyskania oceny negatywnej 

student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych. Na uzasadniony pisemny wniosek 

studenta, który otrzymał końcową ocenę niedostateczną z egzaminu i kwestionuje obiektywizm 

oceny lub formę egzaminu, Dziekan może wyznaczyć egzamin komisyjny. Warunkiem 

zaliczenia semestru jest: uzyskanie efektów uczenia się w zakresie treści programowych 

objętych planem studiów potwierdzonych uzyskaniem zaliczeń z oceną oraz pozytywnych ocen 

ze wszystkich egzaminów objętych programem danego semestru, wraz z przypisanymi 

punktami ECTS; uzyskanie zaliczeń bez oceny; odbycie praktyk. Datą ukończenia studiów jest 

data złożenie egzaminu dyplomowego. 

 

7. dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności 

oraz kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie 
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procesu kształcenia (dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów uczenia się 

osiąganych na praktykach zawodowych, ze wskazaniem przykładowych powiązań metod 

sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się do umiejętności 

praktycznych, stosowania właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych, jak również kompetencji językowych w zakresie 

znajomości języka obcego 

 

 Celem weryfikacji osiągnięcia założonych efektów uczenia się w zakresie wiedzy stosuje 

się głównie następujące metody: 

 egzamin - ustny lub pisemny, w tym w formie testu  

 zaliczenie - ustne lub pisemne, w tym w formie testu 

Wśród metod oceniania osiągnięcia założonych efektów uczenia się w zakresie umiejętności 

wykorzystuje się głównie: 

 egzamin praktyczny (zaliczenie praktyczne) 

 realizacja zleconego zadania 

 projekt  

 raport (= sprawozdanie) z wykonanego zadania, rozwiązanego problemu 

 prezentacja, w tym multimedialna  

 ocena aktywności, np. w dyskusji 

 obserwacja przez nauczyciela 

 esej 

 dziennik praktyk  

Wśród metod oceniania osiągnięcia założonych efektów uczenia się w zakresie postaw  

i zachowań wykorzystuje się: 

 obserwację przez nauczyciela 

 esej refleksyjny 

Niektóre metody oceniania dotyczą pracy indywidualnej lub grupowej studentów, np. 

przygotowanie projektu, prezentacji lub realizacji zleconego zadania. 

Przy doborze metod weryfikacji kierowano się przede wszystkim efektami uczenia się, ich 

kategorią (kategoria wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) oraz ich treścią, jak 

również dysponowanymi środkami dydaktycznymi i specyfiką przedmiotu. W Załączniku 3.7.1 

zestawiono przykładowe metody weryfikacji w odniesieniu do określonych efektów i metod 

kształcenia. 

Efekty uczenia się osiągane w trakcie praktyk zawodowych są oceniane na podstawie 

dziennika praktyk i końcowego zaliczenia ustnego. Warunki zaliczenia praktyk są 

zamieszczone w Regulaminie praktyk i sylabusach (Załącznik 2.7.1). 

Przedmioty są zaliczane na podstawie weryfikacji zakładanych efektów uczenia się 

uwzględnionych w opisie przedmiotu. Oceny są rejestrowane w elektronicznym protokole, 

podpisana wersja papierowa protokołu składana jest w Dziekanacie, zaś jego kopia 

przechowywana jest w jednostce odpowiedzialnej za realizację przedmiotu. 

 

8. doboru metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności 

oraz kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, ze 

wskazaniem przykładowych powiązań tych metod z efektami uczenia się, w przypadku 
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kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra 

inżyniera, 

 

Nie dotyczy 

 

9. spełnienia regułi wymagańwzakresie metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się, 

zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na 

podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów,  

o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

 

Zajęcia na Wydziale Farmaceutycznym UML są realizowane i weryfikowane w oparciu  

o obowiązujące standardy kształcenia dla kierunku Analityka Medyczna, przygotowujące do 

wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego zgodnie z art. 68 ust.1 ustawy z dn. 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2018, poz. 1668). Studia na kierunku 

Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym mają profil praktyczny. Weryfikacja 

uzyskanych efektów uczenia się obejmuje wszystkie efekty w zakresie wiedzy, umiejętności  

i kompetencji ujęte w standardach, jak też dodatkowo weryfikację tzw. efektów własnych 

opracowanych dla przedmiotów w ramach godzin dydaktycznych do dyspozycji Uczelni. 

 

10. rodzaje, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów 

 

Ocena stopnia osiągania efektów uczenia się przy użyciu różnorodnych prac 

weryfikacyjnych odbywa się w trakcie realizowanych zajęć dydaktycznych, praktyk 

zawodowych oraz na zakończenie procesu kształcenia w toku dyplomowania.  

Na prace etapowe i końcowe studentów składają się opracowania realizowane w ramach 

kolokwiów cząstkowych, prace zaliczeniowe/egzaminacyjne, prace projektowe, prezentacje, 

raporty (sprawozdania), eseje (rozprawki) prezentujące punkt widzenia studenta w określonym 

temacie, dzienniki jako forma spisywania zdarzeń na bieżąco przez studenta w przebiegu 

realizacji określonych zadań. 

Tematyka i rodzaj wymienionych prac wynika ściśle ze specyfiki przedmiotu i nauczanych 

treści przedmiotowych. Rodzaj prac jest również determinowany formą zajęć i kategoriami 

efektów uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje).  

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy sprawdzane są najczęściej w formie prac pisemnych 

(opisowych, testowych) lub mają formę wypowiedzi ustnej.  

Formą sprawdzania osiągnięcia efektów uczenia w zakresie umiejętności są najczęściej 

prace praktyczne odnoszące się do poprawności wykonania zleconych zadań: 

doświadczeń/ćwiczeń przedmiotowych, laboratoryjnych, ale także raporty  

z przeprowadzonych zadań, projekty, czy też dzienniki aktywności studentów 

odzwierciedlające realizację zleconych zadań (weryfikacja umiejętności praktycznych 

studentów w ramach praktyk zawodowych). Efekty uczenia się w zakresie kompetencji 

społecznych rozumianych jako umiejętność przyczyniania się do skutecznej interakcji  

z otoczeniem (np. umiejętność okazywania szacunku, tolerancji, przestrzegania zasad 

etycznych w działaniach zawodowych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, współpracy 
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w grupie) są sprawdzane przede wszystkim poprzez obserwację studenta podczas określonych 

zadań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, której udokumentowaniem są karty (arkusze) 

obserwacji.  

Weryfikacją całego procesu dydaktycznego studiów na kierunku Analityka Medyczna jest 

praca dyplomowa i egzamin dyplomowy. Zarówno przygotowanie pracy dyplomowej, jak  

i egzamin dyplomowy jest potwierdzeniem osiągnięcia efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z poziomem VII Polskiej Ramy 

Kwalifikacji.  

 

11. rodzaje, tematyka i metodyka prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

nabywania i weryfikacji osiągnięcia przez studentów umiejętności praktycznych  

 

W roku 2018/2019 egzamin dyplomowy na kierunku Analityka Medyczna zdało 36 osób. 

Wszystkie prace dyplomowe miały charakter prac doświadczalnych o zróżnicowanej tematyce. 

Tematyka wykonywanych przez studentów prac dyplomowych była powiązana z kierunkiem 

studiów oraz prowadzonymi przez jednostki uczelniane badaniami naukowymi. W załączniku 

przedstawiono szczegółowo tematy prac dyplomowych zrealizowanych na kierunku Analityka 

Medyczna w roku akademickim 2018/2019 (Załącznik nr 3.11.1). 

Prace dyplomowe zrealizowano w 16 jednostkach organizacyjnych Uczelni: Katedrze  

i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii, Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką, Katedrze  

i Zakładzie Chemii Organicznej, Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej, Zakładzie Diagnostyki 

Hematologicznej, Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Katedrze i Zakładzie Genetyki 

Klinicznej, Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej, Katedrze i Zakładzie Immunologii 

Klinicznej, Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej, Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii 

Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Katedrze i Zakładzie 

Mikrobiologii Lekarskiej, Katedrze i Zakładzie Patofizjologii, Katedrze Pneumonologii, 

Onkologii i Alergologii - Pracownia Immunologii i Genetyki, Samodzielnej Pracowni Biologii 

Medycznej, Zakładzie Wirusologii pod kierunkiem 28 nauczycieli akademickich. Większość 

prac została zrealizowana w jednostkach prowadzących kształcenie w zakresie naukowych  

i praktycznych aspektów medycyny laboratoryjnej.  

Podczas wykonywania prac dyplomowych student poszerza nie tylko wiedzę praktyczną  

w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, ale i nabywa umiejętności, jak wykorzystać wiedzę 

teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. 

Podnosi swoje umiejętności w zakresie organizacji, współpracy, rozwiązywania problemów, 

a także w zakresie uczenia się, samodzielnego korzystania z dostępnych możliwości uczenia 

się, doskonalenia zawodowego i rozwoju naukowego. 

W przypadku prac doświadczalnych student przeprowadzając badania do pracy dyplomowej 

ma do dyspozycji najnowsze metody analityczne, badawcze, diagnostyczne, uzależnione od 

tematyki pracy. Podczas wykonywania doświadczeń student nabywa nowych umiejętności  

i podnosi kompetencje potrzebne w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, jak i podnosi swoje 

umiejętności w zakresie fundamentalnych zasad i metod prowadzenia prac badawczych.  

 

12. sposoby dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów  
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W jednostkach realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Analityka Medyczna 

prowadzona jest dokumentacja dla każdego przedmiotu oraz praktyk zawodowych, 

potwierdzająca wykonanie zajęć zgodnie z sylabusem oraz planem i programem studiów. 

Dla każdego studenta prowadzona jest dokumentacja potwierdzająca weryfikację efektów 

uczenia się, np. karty ćwiczeń, testy, kolokwia, raporty, karty obserwacji, wypełnione dzienniki 

praktyk, sprawozdania z praktyk, prace egzaminacyjne, w zależności kategorii efektów, formy 

realizacji zajęć oraz specyfiki danego przedmiotu. Ponadto, załączane są arkusze oceny 

studenta, potwierdzające nabycie wiedzy, umiejętności i/lub kompetencji w odniesieniu do 

określonych efektów uczenia się. 

 

13. wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopieńprzydatności na rynku pracy 

efektów uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz luki kompetencyjne, jak 

również informacje dotyczące kontynuowania kształcenia przez absolwentów ocenianego 

kierunku. 

 

Biuro Karier Działu Jakości Kształcenia UML prowadzi badanie losów absolwentów. 

Nadrzędnym celem badania jest pozyskanie informacji niezbędnych dla zapewnienia jak 

najwyższej jakości kształcenia na UML. Biorąc pod uwagę misję uczelni wyższych oraz ich 

odpowiedzialność związaną z oddziaływaniem na otoczenie społeczno-gospodarcze, jakość 

kształcenia postrzegana jest nie tylko jako skuteczność w osiąganiu konkretnych efektów 

nauczania, ale również jako trafność w ich definiowaniu. O trafności decyduje spójność 

programu kształcenia z aktualną sytuację na rynku pracy oraz zmianami dokonującymi się  

w poszczególnych jego obszarach. Z tego powodu, jako główny wskaźnik trafności i stopnia 

realizacji zakładanych w ramach programu studiów efektów uczenia przyjmuje się sukces 

absolwentów na rynku pracy. 

Ze względu na bardzo niską zwrotność ankiet ostanie wiarygodne wyniki badania 

zrealizowano dla roczników absolwentów 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014. Badanie 

zrealizowano metodą ilościowego sondażu za pośrednictwem Internetu (CAWI). Z systemu 

Wirtualna Uczelnia za pośrednictwem poczty e-mail udostępniano link do kwestionariusza 

ankiety. Badanie zrealizowano wśród ograniczonej liczby absolwentów gdyż nie wszyscy 

absolwenci wyrazili zgodę na badanie. 

Spośród absolwentów rocznika 2011/2012 w badaniu wzięło udział 77 % osób, 2012/2013 

- 100 %, zaś 2013/2014 - 94 %. Odsetek bezrobotnych absolwentów kolejnych roczników 

wynosił odpowiednio: 7,7 %, 6,1 % oraz 6,1 %. Dane pochodzące z „Rankingu szkół wyższych 

według poziomu bezrobocia absolwentów” publikowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w Lublinie wskazują, że liczba bezrobotnych absolwentów kolejnych roczników wynosiła: 

2014/2015 – 4,5 %, 2015/2016 – 3,7 %, 2016/2017 – 0,0%, 2017/2018 – 3,3 %.  

Widoczne jest nasycenie rynku pracy, co winno wymusić na Uczelni działania w kierunku 

lepszego przygotowania absolwentów do poruszania się na rynku pracy. 

W przeprowadzonym badaniu Biura Karier absolwenci kierunku Analityka Medyczna mieli 

najniższe oczekiwania finansowe spośród wszystkich kierunków realizowanych na UM  

w Lublinie, co wynika z faktu, że od lat zawód diagnosty laboratoryjnego jest niedoceniany  

a uposażenia osób zatrudnionych w medycznych laboratoriach diagnostycznych należą do 

najniższych spośród wszystkich zawodów medycznych. Nie dziwi więc fakt, że zgodnie  
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z wynikami badania absolwenci kierunku Analityka Medyczna cechowali się najwyższą 

elastycznością zawodową i wysokim poziomem mobilności. 55% badanych zgodziłoby się 

pracować poza zawodem w przypadku trudności w znalezieniu pracy, 87% zgodziłoby się 

zmienić miejsce zamieszkania na inne województwo, zaś 55% zgodziłoby się wyjechać  

w poszukiwaniu pracy za granicę.  

Z raportu „Badanie opinii absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” wynika 

również, że ponad połowa absolwentów Analityki Medycznej zainteresowana jest podjęciem 

dalszego kształcenia. Wśród tych osób najliczniejszy był odsetek planujących specjalizację.  

Plany takie deklarowało ponad dwie trzecie respondentów chcących kontynuować edukację. 

Najczęściej wskazywanym kierunkiem specjalizacji deklarowanym przez absolwentów 

Analityki Medycznej była genetyka. Wskazywano również zamiar podjęcia specjalizacji  

w zakresie: hematologii, serologii, mikrobiologii, transfuzjologii oraz parazytologii. 

Popularnym rozwiązaniem było wśród absolwentów kontynuowanie nauki na studiach 

doktoranckich, w których uczestnictwo deklarował co czwarty respondent. Jako miejsce tych 

studiów wskazano Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 12 % osób, spośród deklarujących 

gotowość do dalszego kształcenia, wyrażało gotowość do podjęcia studiów podyplomowych. 

Plany dotyczące założenia własnej działalności gospodarczej deklarowało natomiast jedynie  

10 % absolwentów. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 3: 

 

Działania Uczelni promujące kierunek studiów Analityka Medyczna 

Główną jednostką organizacyjną Uczelni odpowiedzialną za promowanie kierunków studiów 

na UML jest Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni http://uml.edu.pl/uczelnia/struktura-

organizacyjna/szczegoly,283.html#news-title. W ramach swojej działalności Biuro:  

 współpracuje ze szkołami ponadpodstawowymi tworząc poprzez konkretne działania 

szanse dla rozwoju uczniów zdolnych oraz osiąganie przez nich jak najwyższych 

wyników kształcenia. Wskazuje możliwe ścieżki kariery ludzi młodych, którzy nie boją 

się zdobywać świata. Wspiera też pracę nauczycieli, tak by mogli doskonalić się 

zawodowo. Współpraca ta zakłada udział uczniów w wydarzeniach i wykładach 

organizowanych przez Uczelnię na jej terenie oraz w szkołach, organizację dodatkowych 

zajęć pozalekcyjnych oraz uczestnictwo najzdolniejszych uczniów w zajęciach na 

Uczelni, w kołach i obozach naukowych. 

 organizuje seminaria otwarte w formie wykładów dotyczących ważnych aspektów 

ludzkiego zdrowia i życia, a także problemów i wyzwań współczesności istotnych dla 

funkcjonowania człowieka w świecie. Seminaria Otwarte to popularyzacja wiedzy  

i nauki, a także platforma dla kreatywnej dyskusji. W organizację Seminariów Otwartych 

zaangażowane są uczelniane jednostki naukowe oraz ich pracownicy, którzy mając 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz realizacji badań naukowych, 

występują w roli popularyzatorów nauki i ekspertów w danej dziedzinie. Informacje i 

wiedzę udostępnianą przez Seminaria Otwarte Uczelnia kieruje do osób  

w różnym wieku, zainteresowanych podejmowaną tematyką uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, studentów różnych kierunków i uczelni, a także osób starszych, 

http://uml.edu.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,283.html%23news-title
http://uml.edu.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,283.html%23news-title
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mieszkańców regionu i okolic. Dla każdej z tych grup przygotowywana jest oferta 

odpowiadająca jej zainteresowaniom i spełniającą walory atrakcyjności. 

 

 Działania promujące Uczelnię realizowane są w znacznym stopniu również poprzez 

media internetowe: stronę internetową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

http://www.uml.edu.pl/ oraz portale społecznościowe: Facebook i Instagram. 

 

 Kandydaci zainteresowani podjęciem kształcenia na kierunku Analityka Medyczna są 

wyczerpująco informowani o: zasadach rekrutacji na kierunek studiów, programie studiów, jak 

też możliwościach podjęcia pracy po ukończeniu studiów, poprzez stronę internetową Uczelni 

www.rekrutacja.umlub.pl.  

 Uniwersytet Medyczny w Lublinie organizuje bezpośrednie spotkania z potencjalnymi 

kandydatami na studia w ramach corocznego „Dnia Otwartego”. W trakcie tego wydarzenia 

kandydaci mogą uczestniczyć w wielu pokazach, warsztatach i wykładach organizowanych 

zarówno przez nauczycieli akademickich jak też studentów poszczególnych kierunków. 

Przykłady pokazów, prezentacji, wykładów: 

 Morfologia krwi – co może powiedzieć wynik badania? 

 DNA bez tajemnic 

 Badanie składu masy ciała 

 Fascynujący świat procesów biochemicznych 

 Geny nieśmiertelności 

 Poznaj genetyczne laboratorium Dextera 

 OBCY wokół nas 

 Krwinka prawdę Ci powie 

 Wojny klonów. Rzecz o odporności 

 Supermoce tkanki tłuszczowej 

 Bakterie w kolorze 

 O wszystkim opowie Ci genetyka 

 Krew to osobliwy płyn – Johann Wolfgang Goethe 

 

Uczelnia bierze także udział w corocznych targach edukacyjnych organizowanych 

regionalnie oraz w Salonie Maturzystów organizowanym przez Perspektywy, w ramach 

których UML prezentuje swoją ofertę edukacyjną.  

Targi edukacyjne:  

2015 r.:  

- XI Targi Edukacyjne EDUKACJA 2015, 24-25 marca, Lublin 

- Salon Maturzystów w Lublinie, 15-16 września  

- X Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon, 10-11 marca  

2016 r. : 

- XII Targi Edukacyjne EDUKACJA 2016, 16-17 marca, Lublin  

2017 r. :  

- XIII Targi Edukacyjne EDUKACJA 2017, 16-17 luty, Lublin  

- Salon Maturzystów w Lublinie, 18-19 września  

http://www.uml.edu.pl/
http://www.rekrutacja.umlub.pl/
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2018 r. :  

- XIV Targi Edukacyjne EDUKACJA 2018, 15-16 marca, Lublin  

- Salon Maturzystów w Lublinie, 26-27 września 

2019 r. :  

- XV Targi Edukacyjne EDUKACJA 2019, 14-15 marca, Lublin  

- Salon Maturzystów w Lublinie, 26-27 września 

 

Corocznie prezentowane są również projekty festiwalowe prezentowane w trakcie trwania 

Lubelskiego Festiwalu Nauki, realizowane zarówno przez pracowników jak i studentów 

Uczelni. 

W popularyzowaniu wiedzy na temat kierunku studiów Analityka Medyczna jak też zawodu 

diagnosty laboratoryjnego nieoceniony udział mają także studenci kierunku zrzeszeni  

w Studenckim Towarzystwie Diagnostów Laboratoryjnych (dawniej: Lubelskim Towarzystwie 

Studentów Analityki Medycznej), którzy poprzez swoją działalność w postaci organizacji 

szkoleń, warsztatów, wykładów otwartych, organizacji akcji profilaktycznych (Białe Niedziele 

i in.), promocji zawodów wśród najmłodszych (Laboratorium Pluszowego Misia) w sposób 

widoczny wpisują się w działania promocyjne Uczelni. 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

 

1. liczba, struktura kwalifikacji oraz dorobek naukowy nauczycieli akademickich orazinnych 

osób prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym kierunku, jak również ich 

kompetencji dydaktycznych; osiągnięcia dydaktyczne jednostki z ostatnich 5 lat  

w zakresie ocenianego kierunku studiów (własne zasoby dydaktyczne, podręczniki 

autorstwa kadry, miejsca w prestiżowych rankingach dydaktycznych, popularyzacja) 

 

Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych 

osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz 

osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się.  

Wydział Farmaceutyczny zatrudnia obecnie 97 pracowników badawczo-dydaktycznych,  

w tym 14 z tytułem profesora, 29 ze stopniem doktora habilitowanego, 45 ze stopniem doktora, 

8 z tytułem zawodowym magistra oraz 1 z tytułem zawodowym lekarza, jak również 39 

pracowników dydaktycznych, w tym 1 ze stopniem doktora habilitowanego, 35 ze stopniem 

doktora oraz 3 z tytułem magistra. Na Wydziale zatrudnionych jest także 18 pracowników 

badawczych, w tym 10 profesorów oraz 8 doktorów habilitowanych. W procesie kształcenia na 

kierunku Analityka Medyczna uczestniczy kadra akademicka Wydziału Farmaceutycznego 

oraz pozostałych 3 Wydziałów i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego. Należy 

zaznaczyć, że zajęcia dydaktyczne, zwłaszcza z zakresu praktycznych podstaw medycyny 

laboratoryjnej, prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający prawo wykonywania zawodu 

diagnosty laboratoryjnego. Większość z nich posiada specjalizacje z zakresu analityki 

klinicznej, laboratoryjnej diagnostyki medycznej, mikrobiologii medycznej, laboratoryjnej 
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immunologii medycznej czy laboratoryjnej genetyki medycznej i udokumentowane 

doświadczenie zawodowe w medycznych laboratoriach diagnostycznych (Załącznik 4.1.1). 

Ponadto, w prowadzeniu zajęć dydaktycznych uczestniczy dwóch specjalistów z zakresu 

toksykologii. W procesie kształcenia na tym kierunku uczestniczą również lekarze, w tym 

specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Znaczna część nauczycieli prowadzących zajęcia na 

kierunku zatrudnionych jest na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, co pozwala im łączyć 

działalność dydaktyczną z pracą badawczą w obrębie dyscyplin (nauki medyczne  

i farmaceutyczne), właściwych dla kierunku Analityka Medyczna; ich dorobek naukowy jest 

zgodny z profilem kształcenia wyżej wymienionym kierunku. O rozwoju naukowym kadry 

świadczą dane przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Dorobek naukowy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku Analityka 

Medyczna w latach 2014-2019 

 

Rok 

Liczba publikacji 

(z wyłączeniem 

streszczeń)  

Liczba 

publikacji z 

IF>0 

IF 
PK dla publikacji  

(z wyłączeniem streszczeń) 
 

2014 177 67 119,564 1993,00  
2015 215 100 202,475 2921,00  
2016 231 113 267,442 3330,00  
2017 221 111 260,572 3846,00  
2018 195 95 239,938 3249,00  
2019 219 139 369,809 12825,00  

RAZEM 1258 625 1459,800 28164,00  

 

Szczegółowe informacje dotyczące kadry akademickiej, prowadzącej zajęcia 

przedstawiono w Załączniku nr 4.1.2. Poniżej przedstawiono sylwetki wybranych nauczycieli 

akademickich, zaangażowanych w kształcenie na kierunku Analityka Medyczna. 

Prof. dr hab. n. farm., dr h.c. Janusz Solski jest kierownikiem Katedry i Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest farmaceutą i diagnostą 

laboratoryjnym, posiadającym specjalizację I i II stopnia z zakresu analityki klinicznej.  

W latach 1982-1990 był adiunktem, a następnie docentem w Klinice Nefrologii. W latach 1990-

2001 zorganizował i kierował Katedrą i Zakładem Analityki Klinicznej. Dzięki Jego 

aktywności i zaangażowaniu na lubelskiej uczelni medycznej zostały utworzone i uruchomione 

w 1995 r. studia z Analityki Medycznej. Jest doświadczonym nauczycielem akademickim  

i wychowawcą wielu pokoleń diagnostów laboratoryjnych. W latach 2005-2008 był 

Prodziekanem ds. Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 

Analityki Medycznej, a w latach 2008-2012 pełnił funkcję Dziekana Wydziału. Przez wiele lat 

(1996-2012) był Konsultantem Wojewódzkim (woj. lubelskie i woj. podkarpackie)  

w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej. W latach 2011 – 2020 był Ekspertem Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej, a od 2020 r. jest jej Członkiem. Jest Przewodniczącym Komisji 

Jakości Kolegium Medycyny Laboratoryjnej. Ponadto, bardzo aktywnie uczestniczy  

w kształceniu specjalizacyjnym w diagnostów laboratoryjnych.uczestniczy diagnostów; 

wielokrotnie pełnił funkcję kierownika specjalizacji. Od wielu lat jest Członkiem Państwowej 
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Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej. Jest autorem 

i/lub współautorem 367 prac, w tym publikacje w zakresie wpływu jonów sodowych na 

aktywność układu adrenergicznego w przewlekłej niewydolności nerek. Posiada znaczący 

wkład w badaniach nad aminami katecholowymi w erytrocytach oraz nad praktycznym 

zastosowaniem osmolalności i luki osmotycznej w diagnostyce laboratoryjnej oraz szereg prac 

z zakresu patomechanizmu stwardnienia rozsianego. Wielokrotnie był nagradzany za swoją 

działalność naukowa, dydaktyczną i organizacyjną. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem 

Medycznym we Lwowie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Jest współautorem  

2 ukraińskich akademickich podręczników z zakresu biochemii klinicznej. Jest współtwórcą, 

po stronie polskiej, Lwowsko-Lubelskiej Konferencja Biochemii Klinicznej  

i Eksperymentalnej, odbywającej się cyklicznie (co 2 lata) od 2000 r. W uznaniu załug dla 

rozwoju diagnostyki laboratoryjnej w 2017 r. otrzymał tytuł Doctor Honoris Causa 

Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. 

Prof. dr hab. n. farm. Anna Malm jest kierownikiem Katedry i Zakładu Mikrobiologii 

Farmaceutycznej. Jest doświadczonym nauczycielem akademickim zaangażowanym  

w kształcenie studentów analityki medycznej od 2000 r. w zakresie mikrobiologii 

klinicznej/diagnostyki mikrobiologicznej. Jest specjalistą z mikrobiologii medycznej. Posiada 

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Od 2007 r. jest kierownikiem 

laboratorium mikrobiologicznego w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Prowadzi badania naukowe z zakresu 

mikrobiologii klinicznej, obejmujące m.in. etiologię i patogenezę wybranych chorób 

infekcyjnych oraz genotypowanie drobnoustrojów (bakterii i grzybów) w aspekcie 

epidemiologii molekularnej – ich lekooporności oraz transmisji i rozprzestrzeniania się.  

W latach 2017-2018 była kierownikiem projektu „Innowacyjna technologia uszlachetniania 

tkanin o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych” EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp.k.  

w ramach projektu współfinansowanego przez NCBiR w ramach POIR 2014 - 2020, 

obejmującego zagadnienia związane z kontrolą i profilaktyką zakażeń szpitalnych. Jej dorobek 

naukowy obejmuje 331 publikacji o łącznym IF = 280,304, punktacji MNiSW = 5090 oraz 

indeksie Hirscha = 19. Ponadto, od 2008 r. jest zaangażowana w kształcenie specjalizacyjne 

diagnostów laboratoryjnych z mikrobiologii medycznej, w tym pełni funkcję kierownika 

specjalizacji. 

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka od 2016 roku jest kierownikiem Katedry i Zakładu 

Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wcześniej, 

od 2014 roku pełnił obowiązki kierownika w tej jednostce. Od 2016 roku pełni funkcję 

Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego, odpowiedzialnego za kierunek Analityka 

Medyczna. Inicjator utworzenia, a następnie kierownik Samodzielnej Pracowni Biologii 

Medycznej na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym w latach 2010 - 2014 

(obecnie pracownia znajduje się w strukturze Katedry Toksykologii Wydziału 

Farmaceutycznego). W latach 1998-2001 kierownik Lubelskiego Laboratorium Medycznego 

s.c. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej, a w 2016 r 

uzyskał prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Ukończył roczne studia 

podyplomowe z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi  

w jednostkach naukowych. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka wykazuje dużą aktywność 

naukową społeczną i organizacyjną, w tym w obszarze metod analitycznych. Od 1. lutego 2020 
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jest zatrudniony na etacie badawczym, na stanowisku profesora; W swoim dorobku naukowym 

posiada m.in. 137 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF 173,363 i 3199 punktów 

ministerialnych. Obecnie tematyka badawcza koncentruje się na poszukiwaniu leków 

przeciwnowotworowych. W tym obszarze posiada kilka patentów i kilka zgłoszeń patentowych 

oraz wdrożenie wyników swoich badań. Uczestniczył w licznych kursach i konferencjach 

szkoleniowych, m. in. Zasady badań w standardach GLP, Kardiotoksyczność w leczeniu 

onkologicznym. W 2008 został zarejestrowany w Krajowym i Europejskim Rejestrze 

Toksykologów. Został powołany przez Ministerstwo Zdrowia do zespołu ekspertów do oceny 

wniosków stypendialnych za znaczące osiągnięcia studentów (styczeń 2020). Członek Rady 

Naukowej Ośrodka Medycyny Doświadczalnej (od stycznia 2016) r. Był wielokrotnie 

nagradzany za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk jest kierownikiem Pracowni Immunologii  

i Genetyki na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest lekarzem 

medycyny i diagnostą laboratoryjnym. Posiada specjalizację z laboratoryjnej immunologii 

medycznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej. Jest autorem programu nauczania 

Propedeutyki Onkologii dla studentów Analityki Medycznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne  

z tego przedmiotu. Sprawuje opiekę naukową nad Studenckim Kołem Naukowym oraz pracami 

dyplomowymi studentów kierunku Analityka Medyczna. Wśród wypromowanych przez Niego 

doktorów, 5 jest absolwentami Analityki Medycznej. Jego dorobek naukowy dotyczy badań 

poświęconych diagnostyce genetycznej i immunologicznej chorych na nowotwory. Jest 

autorem polskich rekomendacji dotyczących zasad prowadzenia diagnostyki genetycznej  

w chorobach nowotworowych. W Jego dorobku naukowym znajduje się ponad 250 publikacji 

o łącznym współczynniku IF wynoszącym prawie 200 punktów; jest autorem kilku rozdziałów 

w książkach i podręcznikach. Jest Członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii 

w Warszawie i Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest ekspertem 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Dr hab. n. med. Helena Donica jest kierownikiem Zakładu Diagnostyki Biochemicznej, 

Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej UML. Jest diagnostą laboratoryjnym, posiadającym 

specjalizację I i II stopnia z analityki klinicznej. Jest również kierownikiem Działu Diagnostyki 

Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Od 2007 

roku do chwili obecnej jest Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Diagnostyki 

Laboratoryjnej. Jest doświadczonym dydaktykiem z zakresu analityki medycznej. Pełni funkcję 

opiekuna V roku Analityki Medycznej. Uczestniczy aktywnie w kształceniu specjalizacyjnym 

diagnostów laboratoryjnych, pełniąc funkcję kierownika specjalizacji z analityki klinicznej, 

diagnostyki laboratoryjnej i medycznej transfuzjologii laboratoryjnej. Jest członkiem 

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na egzaminach specjalizacyjnych w dziedzinie 

diagnostyki laboratoryjnej. Jej dorobek naukowy obejmuje 104 publikacji o łącznym 

współczynniku oddziaływania IF= 37,674 i 919 PK według punktacji KBN/MNiSW. Zakres 

problemów badawczych realizowanych w trakcie jej działalności obejmował, szereg zagadnień 

związanych z patobiochemią tkanki łącznej, diagnostyką zagrożeń środowiskowych, 

poszukiwaniem metod i sposobów ograniczających wczesny i późny odczyn popromienny  

u szczurów, ocenę roli wybranych markerów biochemicznych w chorobach nowotworowych 

(guzy neuroendokrynne, szpiczak plazmocytowy), oceną znaczenia markerów kostnych  

w monitorowaniu powikłań kostnych oraz znaczeniem klinicznym oznaczania antygenu 
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korowego wirusa HCV. Znaczna część jej dorobku dotyczy oceny czynników biochemicznych 

i immunologicznych prowadzących do przyspieszenia zmian naczyniowo-sercowych.  

W ostatnich latach współuczestniczy w badaniach mających na celu ocenę ryzyka sercowo-

naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) prowadzonego w Leeds 

Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine, Uniwersytet w Leeds (Wielka Brytania). 

Zajmuje się opracowaniem markerów kardiologicznych, lipidowych i insulinooporności, 

głównie u chorych na RZS jak innych chorób o podłożu autoimmunologicznym. 

Dr hab. n. farm. Beata Jakubowska-Solarska jest kierownikiem Zakładu Diagnostyki 

Hematologicznej, Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej od 2015 roku. W latach 2009 - 2015 

pełniła obowiązki kierownika powyższej jednostki. Jest diagnostą laboratoryjnym, 

posiadającym specjalizację I i II stopnia z analityki klinicznej. Ma bardzo duże doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza Uczelnią. Doświadczenie zawodowe zdobywała począwszy od pracy 

na stanowisku asystenta w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Lublinie (1986- 1989) oraz w laboratorium medycznym Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie (1991- 1997). W latach 

2003-2005 kierowała laboratorium medycznym w Centrum Medycznym SANITAS, a w latach 

2005-2013 Laboratorium Medycznym SYNEVO w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym 

(Uniwersytecki Szpital Dziecięcy) w Lublinie, pełniąc równocześnie funkcję konsultanta 

naukowego laboratoriów medycznych SYNEVO. Dr hab. n. farm. Beata Jakubowska-Solarska 

jest cenionym nauczycielem akademickim z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Jest 

opiekunem IV roku studentów Analityki Medycznej oraz Opiekunem 15 prac badawczych 

realizowanych przez studentów tego kierunku w ramach działalności Studenckiego Koła 

Naukowego. Posiada znaczący udział w projektach, w tym projektach współfinansowanych  

z funduszy UE, mających na celu podnoszenie standardów jakości kształcenia na kierunku 

Analityka Medyczna. Brała czynny udział w Wydziałowych Komisjach i Zespołach 

Doradczych: ds. programu studiów i dydaktyki (przewodniczący komisji dla kierunku 

Analityka Medyczna w latach 2016 - 2019); ds. organizacji studiów i szkoleń podyplomowych 

(zastępca przewodniczącego komisji w latach 2016- 2019). Od 2011 jest pełnomocnikiem 

Rektora ds. Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych na Wydziale Farmaceutycznym  

z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ponadto, 

uczestniczy aktywnie w kształceniu podyplomowym diagnostów laboratoryjnych, pełniąc 

funkcje kierownika naukowego kursów oraz kierownika specjalizacji z laboratoryjnej 

diagnostyki medycznej. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, 

przeprowadzających Państwowy Egzamin specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych.  

W polityce jakości kształcenia istotnym czynnikiem jest rozwój kompetencji dydaktycznych 

kadry, zachęcanie do tworzenia nowych rozwiązań dydaktycznych, co skutkuje 

zainteresowaniem pracowników Wydziału Farmaceutycznego UML różnego rodzaju formami 

szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne. Są to np. szkolenia pracowników w zakresie 

tworzenia kursów e-learningowych na platformie Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) w ramach projektu "M-EDukator - program ustawicznego rozwoju 

kompetencji kadry dydaktycznej UM w Lublinie" współfinasowanego ze środków Unii 

Europejskiej w obrębie Europejskiego Funduszu Społecznego przy współpracy z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju czy też „Mistrzowie dydaktyki” – projekt unijny realizowany 

ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2020, mający na celu podniesienie 
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kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod 

dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu 

przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu, 

ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej 

uzdolnionej. 

Należy zaznaczyć, że nauczyciele akademiccy UML opracowali trzy podręczniki które 

mogą być wykorzystywane przesz studentów kierunku Analityka Medyczna: 

1. „Medycyna nuklearna” Beata E. Chrapko, Wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, Lublin 2011 

 

2. „Propedeutyka genetyki” : [podręcznik] dla studentów uczelni medycznych. Red. Agata 

Filip, Janusz Kocki s. 60-66. Lublin 2014, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 978-83-

63179-15-1 

 

3. Diagnostyka wybranych inwazji pasożytniczych przewodu pokarmowego człowieka. 

Stępień-Rukasz Halina, Rzymowska Jolanta, Kołodziej Przemysław, Lorencowicz 

Renata. Wrocław 2017, MedPharm Polska, ss. 71, bibliogr, 978-83-7846-078-7. 

 

2. obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez 

studentów umiejętności praktycznych  

 

Za obsadę zajęć dydaktycznych zgodnie ze Statutem UML odpowiada Dziekan Wydziału  

w porozumieniu z Kierownikiem podstawowej jednostki Wydziału. Do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych na kierunku Analityka Medyczna w pierwszej kolejności kierowani są 

nauczyciele akademiccy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe i/lub 

potwierdzone osiągnięcia naukowo-badawcze pozwalające im na realizacje zajęć w powiązaniu 

z prowadzoną działalnością naukową. Tego rodzaju warunek jest kluczowym, w związku  

z faktem, że studia realizowane są w profilu praktycznym. 

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje,  

w przypadku zajęć prowadzonych przez doktorantów nadzór sprawuje kierownik jednostki lub 

nauczyciel zatrudniony w danej jednostce. Nauczyciele akademiccy podnoszą swoje 

kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych, kongresach i zjazdach o zasięgu 

krajowym oraz poprzez udział w kursach i szkoleniach doskonalących umiejętności  

i kompetencje zawodowe.  

W zależności od stanowiska nauczyciela akademickiego, wymiar godzin dydaktycznych 

przedstawia załącznik (Załącznik 4.2.1). Na podstawie decyzji Rektora istnieje możliwość 

obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych ze względu na pełnienie powierzonych przez Rektora 

lub Dziekana funkcji.  

 

3. łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności 

dydaktycznej z działalnością naukową lub zawodową, 
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Większość nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na kierunku Analityka 

Medyczna jest zatrudnionych na etatach badawczo-dydaktycznych. Prowadzą oni badania 

naukowe w obszarach związanych z medycyną laboratoryjną. Studenci kierunku Analityka 

Medyczna uczestniczą w projektach badawczych w jednostkach, realizujących zajęcia 

dydaktyczne na tym kierunku, m.in. poprzez wykonywanie badań w ramach prac 

dyplomowych, czy też działalności naukowej prowadzonej w studenckich kołach naukowych. 

Efektem ich pracy są publikacje oraz czynny udział w konferencjach naukowych, zarówno  

o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Udział studentów w badaniach naukowych 

opisano szczegółowo w Kryteriach 7.4. i 8.3.a. 

Należy zaznaczyć, że zajęcia dydaktyczne na kierunku Analityka Medyczna, zwłaszcza  

z zakresu praktycznych aspektów medycyny laboratoryjnej, prowadzone są przez nauczycieli 

akademickich, pracujących również jako diagności laboratoryjni w medycznych laboratoriach 

diagnostycznych; większość z nich posiada specjalizacje z różnych dziedzin diagnostyki 

laboratoryjnej. Wśród tych laboratoriów można wymienić: Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 

oraz Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 

Nr 1 w Lublinie, Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej z Pracownią Prątka Gruźlicy 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie  

i Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB. 

 

4. założenia, cele i skuteczność prowadzonej polityki kadrowej, z uwzględnieniem metod 

i kryteriów doboru oraz rekrutacji kadry, sposobów, zasad i kryteriów oceny jakości kadry 

oraz udziału w tej ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także 

wykorzystania wyników oceny w rozwoju i doskonaleniu kadry  

5. system wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego, naukowego oraz 

podnoszenia kompetencji dydaktycznych 

 

Polityka kadrowa realizowana w UML nastawiona jest na promowanie osób 

zaangażowanych i aktywnych naukowo i dydaktycznie. Zasady polityki kadrowej są ściśle 

określone w Statucie UML. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku 

pracy w Uczelni, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze 

przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu. Konkurs ogłasza Dziekan z uwzględnieniem warunków oraz wymagań 

dla poszczególnych stanowisk określonych w Statucie UML.  
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Szczegółowe dane rozwoju kadrowego na Wydziale w latach 2016-2019 przedstawia 

poniższa tabela: 

Liczba nadanych stopni i tytułów na Wydziale Farmaceutycznym UML  

w latach 2016-2019 

Rok Stopień doktora 
Stopień doktora 

habilitowanego 
Tytuł profesora 

2016 17 2 0 

2017 13 5 0 

2018 14 9 0 

2019 13 9 5 

 

Polityka wsparcia realizowana jest poprzez okresową ocenę i ewaluację nauczycieli 

akademickich. Na podstawie Zarządzenia Nr 127/2019 Rektora UML z dnia 22 listopada 2019 

roku (Załącznik 4.4.1) w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej 

ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo – technicznych w UML 

zostały szczegółowo określone kryteria i tryb oceny okresowej i corocznej ewaluacji 

nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo – technicznych. Ocena 

przeprowadzana jest w sposób systematyczny, za okres 4 lat, natomiast ewaluacja 

przeprowadzana jest corocznie. Ocenie okresowej i ewaluacji podlegają wszyscy nauczyciele 

akademiccy oraz pracownicy badawczo – techniczni. Ocena okresowa i ewaluacja dokonywana 

jest odrębnie w obszarze dydaktycznym i w obszarze naukowym. 

Wydział Farmaceutyczny prowadzi politykę kadrową ukierunkowaną na tworzenie 

systemów wsparcia, motywowania pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych  

i dydaktycznych, w celu rozwoju kompetencji naukowych i dydaktycznych, w stopniu 

umożliwiającym maksymalizację satysfakcji zawodowej pracowników, co przełożyć się ma na 

poprawę jakości procesów kształcenia oraz rozwój innowacyjności w badaniach naukowych.  

Celem oceny skuteczności prowadzonej polityki kadrowej, kryterium doboru kadry, 

wyników jakości kadry, w tym uwzględnienia opinii interesariuszy wewnętrznych, czyli 

studentów i tym samym poprawy jakości nauczania i wdrożenia systemów naprawczych, na 

UML i Wydziale Farmaceutycznym funkcjonuje wewnętrzny system zapewnienia jakości 

kształcenia. System ten działa w oparciu o utworzony w 2012 roku Uczelniany System 

Doskonalenia Jakości Kształcenia, który ukierunkowany jest na podnoszenie pozycji Uczelni 

na rynku usług edukacyjnych oraz budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia. 

Podstawowym celem Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia jest zapewnienie kształcenia 

na najwyższym poziomie. Za realizację celów Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia odpowiedzialny jest Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowe 

Komisje ds. Jakości Kształcenia. 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia została powołana 20 grudnia 2019 roku 

Zarządzeniem Nr 142/2019 Rektora UML (Załącznik 4.4.2). W jej skład wchodzą: 

przewodniczący - wyznaczony przez Dziekana Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, 

Prodziekan wskazany przez Dziekana, nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na 
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wszystkich kierunkach studiów w liczbie określonej przez Dziekana, wskazani przez Samorząd 

Studencki przedstawiciele studentów i doktorantów oraz pracownik Dziekanatu. 

Celem działań w obszarze Wewnętrznego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest: 

- doskonalenie oferty Wydziału i programów kształcenia pod kątem zgodności zakładanych 

efektów z potrzebami społeczno-gospodarczymi, a także misją i strategią Uniwersytetu, - 

powiązanie systemu kształcenia z prowadzonymi na Wydziale badaniami naukowymi,  

- doskonalenie kadry akademickiej,  

- doskonalenie jakości procesu dyplomowania,  

- poprawa warunków prowadzenia zajęć.  

Cele te są realizowane m.in. poprzez:  

- zatwierdzenie, monitorowanie i okresowy przegląd sylabusów pod kątem zgodności  

z macierzą efektów kształcenia, planów studiów i programów kształcenia i związanych z nimi 

efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 

niepowtarzalności efektów kształcenia w ramach przedmiotów/modułów oraz poprawności 

stosowanych metod weryfikacji efektów kształcenia, 

- doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego, w tym organizacji i warunków prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, metod kształcenia, stosowanych kryteriów i procedur oceny studentów, 

dbanie o wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej,  

- włączenie w proces zapewnienia jakości kształcenia interesariuszy wewnętrznych  

i zewnętrznych, tj. studentów oraz pracodawców, poprzez zbieranie opinii studentów  

i absolwentów na temat realizacji procesu dydaktycznego i nabytych kompetencji oraz opinii 

pracodawców na temat przygotowania studentów do pracy zawodowej,  

- wspieranie aktywności kół naukowych i dbałość o uczestnictwo studentów w realizacji 

procesów badawczych, rozwijanie samorządności studenckiej, zwiększenie krajowej  

i zagranicznej mobilności studentów,  

- zapewnienie zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej, 

zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o efektach kształcenia, metodach oceny  

i weryfikacji efektów kształcenia, opracowanie form promocji Wydziału w przestrzeni 

publicznej.  

Ważnym elementem pracy Komisji są hospitacje zajęć dydaktycznych, które 

przeprowadzane są semestralnie, przez 2-osobowe komisje hospitacyjne złożone z członka 

Komisji Wydziałowej i nauczyciela akademickiego, w odniesieniu do co najmniej 10% losowo 

wybranych pracowników dydaktycznych i/lub przedmiotów. Hospitacje dokumentuje się  

w postaci protokołów, a ocena dotyczy sposobu prowadzenia zajęć, zgodności treści  

z przyjętymi efektami kształcenia i skuteczności osiąganych efektów kształcenia. Jedno  

z kryteriów wyboru jednostek, przedmiotów i formy zajęć poddanych ocenie w ramach 

okresowych hospitacji zajęć stanowią wyniki oceny zajęć dydaktycznych. Wyniki hospitacji 

zajęć przekazywane są wraz z oceną formującą nauczycielowi poddanemu ocenie podczas 

hospitacji oraz kierownikowi jednostki, w której realizowany jest przedmiot. Posiedzenia 

Komisji zwoływane są w zależności od potrzeb co najmniej raz w semestrze. 

W świetle powyższych rozwiązań Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia podejmuje 

działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale, dotyczące w szczególności: 
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1) Wdrażania obowiązujących w Uczelni procedur służących doskonaleniu wysokiej jakości 

kształcenia. 

2) Propozycji doskonalenia zasad rekrutacji na studia wszystkich poziomów kształcenia 

prowadzonych na Wydziale.  

3) Stałego monitorowania procesu kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów 

obejmującego m.in.: 

a) analizę i okresowe przeglądy programów kształcenia, w tym programów praktyk 

studenckich,  

b) wspieranie rad Wydziałowych w doskonaleniu programów kształcenia  

i opracowywaniu nowych programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

c) zapewnienie udziału otoczenia społeczno-gospodarczego w określaniu i ocenie 

efektów kształcenia, 

d) monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów 

(ECTS), 

e) analizę zgodności sylabusów poszczególnych przedmiotów z programem kształcenia 

oraz zakładanymi efektami kształcenia, 

f) analizę metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia 

osiąganych przez studenta, 

g) ocenę jakości zajęć dydaktycznych (przedmiotu) i oceny prowadzącego, przez 

studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych; 

h) zasady i procedury dyplomowania (jeżeli program kształcenia przewiduję taką formę), 

w tym stosowanie systemu antyplagiatowego; 

i) monitorowanie mobilności studentów i doktorantów; 

j) ocenę i doskonalenie bazy dydaktycznej i naukowej. 

4) Zapewnienia jakości kadry dydaktycznej poprzez omawianie wyników badań 

ankietowych i hospitacji zajęć dydaktycznych na Radzie Wydziału, a także 

wykorzystywanie ich w okresowej ocenie. 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia w procesie działania wykorzystuje opinie 

studentów, którzy mają możliwość dokonania oceny zajęć dydaktycznych i prowadzącego 

zajęcia nauczyciela akademickiego, poprzez wypełnienie przez studentów anonimowej ankiety. 

Ocenę zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka Medyczna przeprowadza się zgodnie  

z Zarządzeniem Nr 22/2015 Rektora UML z dnia 7 kwietnia 2015 roku, w sprawie 

wprowadzenia ankiet dotyczących procesu kształcenia i zasad hospitacji zajęć dydaktycznych 

(Załącznik 4.4.3). Badania ankietowe prowadzone są z poszanowaniem zasad etyki  

i metodologii badań społecznych, a w szczególności: dobrowolności, anonimowości, poufności 

oraz jawności wyników. Wyniki badań ankietowych są również wykorzystywane do okresowej 

oceny nauczycieli akademickich.  

Ankietowanie prowadzi Dział Jakości Kształcenia UML. Ankieta jest anonimowa, a badanie 

realizuje się za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji, dostępnej na Wirtualnej 

Uczelni/Platformie Studenta. Po analizie zostają sformułowane wnioski i rekomendacje  

w postaci raportów, które służą doskonaleniu programów kształcenia na kierunku Analityka 

Medyczna. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, nie później niż do 

końca danego roku akademickiego, przedstawia Radzie Wydziału oraz Przewodniczącemu 
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Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, roczne sprawozdanie z podjętych działań  

w zakresie jakości kształcenia wraz z propozycjami działań naprawczych. Podstawą do 

sporządzenia sprawozdania są wyniki ankiet studentów i absolwentów zawarte w raportach, 

opinie interesariuszy zewnętrznych oraz wyniki hospitacji. Uwagi zawarte w komentarzach 

uwzględnia się przy opracowaniu programów kolejnym cyklu kształcenia. 

UML prowadzi system wspierania i motywowania kadry dydaktycznej do rozwoju 

naukowego i podnoszenia kompetencji dydaktycznych. Dotyczy to nauczycieli akademickich, 

którzy wyróżniają się swoją pracą naukową, dydaktyczną oraz społeczno-organizacyjną  

i pozwala na coroczne przyznanie przez Rektora w każdym z wyżej wymienionych zakresów 

nagrody I, II lub III stopnia. Ponadto osobom mającym szczególne osiągnięcia, Rektor na 

wniosek Dziekana przyznaje okresowe podwyżki projakościowe.  

W proces ten wpisuje się zorganizowany po raz pierwszy w roku 2017 konkurs na 

„Najlepszego Dydaktyka Wydziału i Uczelni”. Wyróżniono nauczycieli akademickich  

z Wydziału Farmaceutycznego, którzy na podstawie ankiet studenckich za bieżący rok 

akademicki uzyskali najwyższe wskaźniki w ramach kryteriów ustalonych przez Uczelniany 

Zespół ds. Jakości Kształcenia. Załącznik 4.4.4. 

 

6. spełnienie regułi wymagańwzakresie doboru nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia oraz obsady zajęć, zawartych w standardach kształcenia określonych 

w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących 

do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 

fizjoterapeuty i ratownika medycznego kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się  

w grupach zajęć jest prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, 

posiadających kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym 

dla prowadzonych zajęć, z tym że w grupach zajęć E i F jest prowadzone przez nauczycieli 

akademickich lub inne osoby, posiadających dorobek naukowy w dyscyplinie naukowej – 

nauki medyczne lub nauki farmaceutyczne, lub kompetencje zawodowe i tytuł specjalisty lub 

specjalizację w dziedzinie adekwatnej do prowadzonych zajęć oraz doświadczenie w zakresie 

właściwym dla prowadzonych zajęć. UML zapewnia odpowiedni dobór kadry realizującej 

dydaktykę na kierunku Analityka Medyczna spełniając wymagania wyżej wymienionego aktu 

prawnego. 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie 

1. stan, nowoczesność, rozmiary i kompleksowość bazy dydaktycznej służącej realizacji 

zajęć na ocenianym kierunku oraz jej adekwatności do rzeczywistych warunków przyszłej 

pracy zawodowej studentów oraz możliwości kształcenia umiejętności praktycznych  

z wykorzystaniem posiadanej bazy, 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 78 

 

 

 Kształcenie na kierunku Analityka Medyczna realizowane jest w 42 jednostkach 

wydziałowych Uczelni, w tym 15 na Wydziale Farmaceutycznym, 10 na Wydziale Lekarskim, 

9 na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym, 3 na Wydziale Nauk o Zdrowiu, oraz 5  

w Międzywydziałowym Centrum Dydaktycznym.  

 

Wydział Farmaceutyczny: 

1. Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii  

2. Katedra i Zakład Biologii z Genetyką  

3. Katedra i Zakład Chemii Organicznej  

4. Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką 

5. Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej  

6. Katedra i Zakład Toksykologii 

7. Katedra i Zakład Żywności i Żywienia 

8. Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej 

9. Zakład Biofarmacji Katedry Chemii 

10. Zakład Chemii Analitycznej Katedry Chemii 

11. Zakład Chemii Fizycznej Katedry Chemii 

12. Zakład Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii 

13. Zakład Diagnostyki Biochemicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej 

14. Zakład Diagnostyki Hematologicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej 

15. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej 

Wydział Lekarski:   

1. Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii – Pracownia Immunologii  

i Genetyki 

2. Katedra i Zakład Biofizyki 

3. Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych 

4. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej 

5. Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej 

6. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 

7. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 

8. Katedra i Zakład Patofizjologii, Samodzielna Pracownia Neuropatofizjologii 

Doświadczalnej 

9. Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 

10. Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej 

Wydział Lekarsko – Dentystyczny: 

1. Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka 

2. II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

3. Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku 

4. Katedra i Zakład Histologii, Embriologii i Cytofizjologii 

5. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 
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6. Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii Nowotworów I Katedry i Kliniki 

Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii 

7. Zakład Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka 

8. Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej 

9. Zakład Wirusologii 

Wydział Nauk o Zdrowiu: 

1. Katedra i Zakład Higieny 

2. Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania 

3. Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie 

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne: 

1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

3. Zakład Socjologii Medycyny Katedry Medycyny Społecznej 

4. Pracownia Historii Nauk Medycznych i Farmaceutycznych Katedry Nauk 

Humanistycznych 

5. Zakład Psychologii Klinicznej Katedry Psychologii 

 

 Jednostki prowadzące zajęcia na kierunku Analityka Medyczna zlokalizowane są w 10 

obiektach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Infrastruktura obiektów Uczelni 

dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w obiektach znajdują się windy, a także 

podjazdy dla wózków inwalidzkich. Łączna powierzchnia użytkowana przez jednostki 

realizujące kształcenie na kierunku Analityka Medyczna (powierzchnia pomieszczeń 

badawczych, seminaryjnych, ćwiczeniowych oraz dydaktyczno-badawczych) wynosi: 9837,54 

m2 (Załącznik 5.1.1 –Tab. 1). W kampusie uniwersyteckim, w budynku Collegium Universum 

zlokalizowany jest Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego, co usprawnia obsługę 

administracyjną studentów. Dzięki projektom unijnym sale ćwiczeniowe/laboratoria są 

wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową i badawczą. Dodatkowo, bazę dydaktyczną 

uzupełnia Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Chodźki 4 oraz Ośrodek Medycyny 

Doświadczalnej przy ul. Jaczewskiego 8d, pozwalający na prowadzenie na organizmach 

żywych, nie tylko badań stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, ale również badań 

obrazowych (MRI, obrazowanie fluorescencyjne, USG). W nieodległej przyszłości planowana 

jest inwestycja w postaci nowej Biblioteki. W związku z wyburzeniem starej Hali Sportowej 

oraz budową nowej Hali widowiskowo-sportowej, zajęcia prowadzone są na bazie obcej – 

wynajem powierzchni na halach sportowych lubelskich Uczelni wyższych, między innymi  

w obiektach należących do Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej.

 W ramach prowadzonej działalności dydaktycznej wykorzystywana jest także 

infrastruktura zlokalizowana na terenie Szpitali wraz z pomieszczeniami z przeznaczeniem 

ogólnodostępnym (aule oraz pomieszczenia seminaryjne). Na terenie Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie zlokalizowane są następujące jednostki:  

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedra i Klinika Hematoonkologii  

i Transplantacji Szpiku, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej oraz Zakład Diagnostyki 
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Biochemicznej. W budynku PET zlokalizowanym przy ul. Jaczewskiego 8c znajduje się 

Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej. 

Szczegółowy opis bazy dydaktycznej wykorzystywanej na potrzeby zajęć na kierunku 

Analityka Medyczna, został przedstawiony w załączniku (Załącznik 5.1.1 –Tab. 1 i Tab. 2). 

 Jednostki organizacyjne UML prowadzące zajęcia na kierunku Analityka Medyczna 

wyposażone są w specjalistyczny sprzęt naukowy umożliwiający studentom wykonywanie 

zadań wynikających z programu studiów w ramach pracy własnej. Dodatkowo, w ramach 

prowadzonych zajęć studenci wykorzystują specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz 

oprogramowania przeznaczone do analizy oraz graficznego przedstawienia danych m.in. 

Statistica, GraphPad. Informacja o specjalistycznych oprogramowaniach oraz aparaturze 

naukowej dostępnej dla studentów w poszczególnych Katedrach, Zakładach i Pracowniach 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w których prowadzone są zajęcia dla kierunku 

Analityka Medyczna znajduje się w Załączniku nr 5.1.2. 

 

2. infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią oraz 

praktyki zawodowe 

 

 Studenci Analityki Medycznej odbywają zgodnie z planem studiów praktyki zawodowe po 

II, III i IV roku w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Laboratoria, w których 

realizowane są zajęcia/praktyki spełniają wymogi zgodne z programami praktyk, w tym 

posiadają odpowiednią infrastrukturę lokalową i aparaturową.  

 

Główne miejsca praktyk studentów Analityki Medycznej: 

 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 

1, 

 Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 1 , 

 Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

Klinicznym Nr 4,  

 Laboratorium medyczne Diagnostyka Sp. z o.o. funkcjonujące na bazie 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, 

 Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 

 Dział Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ MSWiA w Lublinie, 

 Pracownia Analityki Lekarskiej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 

SPZOZ w Lublinie,  

 Laboratorium Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ  

w Lublinie,  

 Laboratorium Analityczne Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  

im. Jana Pawła II w Zamościu,  

 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

w Chełmie,  

 Dział Diagnostyki Laboratoryjnej SPZOZ w Łęcznej.  
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Każde medyczne laboratorium diagnostyczne przyjmujące studentów Analityki Medycznej 

na praktyki zawodowe musi spełniać wymogi wytyczone przez instytucje: Sanepid, Państwową 

Inspekcję Pracy, wymogi prawne w tym BHP. Podczas praktyk zawodowych studenci 

zapoznają się z regulaminem pracy, strukturą organizacyjną laboratorium, zasadami 

współpracy laboratorium ze zleceniodawcami, dla których laboratorium wykonuje badania. 

Ponadto praktykanci poznają zasady pobierania, przygotowywania oraz przechowywania 

materiału do badań, utylizacji materiału biologicznego, obiegu informacji w tym rejestracji  

i archiwizacji wyników badań oraz poznają systemy komputerowe wykorzystywane w pracy 

laboratorium. Uczelnia zawiera umowy z medycznymi laboratoriami diagnostycznymi, które 

wyposażone są w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i dają możliwość zapoznania się  

z pełnym profilem badań laboratoryjnych. W każdym współpracującym laboratorium 

medycznym studenci doskonalą praktyczne umiejętności organizacji pracy w poszczególnych 

pracowniach diagnostycznych. Studenci zapoznają się z metodami analitycznymi  

i instrumentalnymi stosowanymi w laboratorium oraz metodami automatyzacji badań 

laboratoryjnych. 

 

3. dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu, a także platformy e-

learningowej, w przypadku, gdy na ocenianym kierunku prowadzone jest kształcenie  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz stopień jej wykorzystania 

w procesie nauczania i uczenia się studentów, w szczególności w ramach kształcenia 

umiejętności praktycznych, 

 

Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej realizowany jest m.in. poprzez dostęp 

do Internetu na podstawie umowy z wiodącym operatorem telekomunikacyjnym w naszym 

mieście. Dzięki dużej przepustowości łącza do Internetu (blisko 750Mb/s) realizowanej przez 

łącze światłowodowe i rozbudowanej sieci LAN studenci mogą bezproblemowo korzystać  

z aplikacji sieciowych i komunikacyjnych czy portali społecznościowych. W celu uzyskania 

wysokiego poziomu dostępności oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, 

uruchomiona jest sieć bezprzewodowa EDUROAM, która umożliwia dostęp do Internetu dla 

studentów Naszej Uczelni, jak również studentów innych Uczelni wykorzystujących 

ogólnoświatową sieć EDUROAM. Sieć dostępna jest w wielu kluczowych budynkach Uczelni 

m.in. Collegium Novum, Collegium Medicum, Collegium Maius, Collegium Pharmaceuticum, 

Collegium Universum, Centrum Symulacji Medycznych czy jednym z podległych Szpitali 

Klinicznych i jest cały czas rozbudowywana i rozwijana. 

Powyższy dostęp realizowany jest przez blisko 200 aktywnych punktów dostępowych oraz 2 

kontrolery obsługujące sieć bezprzewodową. 

 

4. udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów 

z niepełnosprawnością 

 

Dla studentów słabowidzących dostępne są do wypożyczenia powiększalniki kieszonkowe 

ułatwiające powiększanie tekstu materiałów dydaktycznych. Dla studentów słabosłyszących są 

dostępne aparaty słuchowe umożliwiające komunikację na zajęciach dydaktycznych pomiędzy 

studentem a wykładowcą. Biblioteka Główna UML została wyposażona w oprogramowanie 
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powiększająco-udźwiękowiające oraz zestaw komputerowy do czytelni głównej oraz  

w oprogramowanie powiększająco-udźwiękowiające do pracowni komputerowej wraz  

z klawiaturami z powiększonymi klawiszami dla osób słabowidzących. 

Budynki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (m.in. Collegium Novum, Collegium 

Medicum, Collegium Pathologicum, Collegium Anatomicum, Collegium Maius, Collegium 

Pharmaceuticum, Collegium Universum, Centrum Symulacji Medycznych) dostosowane są do 

potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez dostępne odpowiednie podjazdy schodowe 

oraz windy. 

 

5. dostępność infrastruktury w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających  

z programu studiów w ramach pracy własnej 

 

W celu wykonywania zadań wynikających z programu w ramach pracy własnej, studenci 

mają zapewniony dostęp do oprogramowania specjalistycznego oraz materiałów 

dydaktycznych on-line lub w poszczególnych jednostkach, realizujących zajęcia na kierunku 

Analityka Medyczna. 

 

6. system biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym dostępu do aktualnych zasobów 

informacji naukowej w formie tradycyjnej i elektronicznej, o zasięgu międzynarodowym 

oraz zakresie dostosowanym do potrzeb wynikających z procesu nauczania i uczenia się na 

ocenianym kierunku, w tym w szczególności dostęp do piśmiennictwa zalecanego  

w sylabusach 

 

System biblioteczno-informacyjny Uczelni 

W UML działa system biblioteczno-informacyjny, w którego skład wchodzą Biblioteka 

Główna, Czytelnia Multimedialna (Filia Studencka) oraz księgozbiory jednostek 

organizacyjnych jako biblioteki specjalistyczne. Zadaniem Biblioteki Głównej jest wspieranie 

procesów dydaktycznych, naukowych i leczniczych m.in. dzięki gromadzonym, 

opracowywanym i udostępnianym zasobom informacji w postaci książek i czasopism w formie 

drukowanej i elektronicznej oraz baz danych.  

Zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni określają: Ustawa 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statut UML i Regulamin udostępniania zbiorów 

bibliotecznych. Zasady gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych określają 

okołobiblioteczne akty prawne oraz normy.  

 

Zasoby aktualnej informacji naukowej w formie tradycyjnej:  

(wg stanu na dzień 31.12.2019):  

• liczba wol. wydawnictw zwartych: 141 254,  

• liczba wol. czasopism 63 308;  

Wszystkie zbiory drukowane roku są na bieżąco rejestrowane w systemie bibliotecznym  

i widoczne w katalogu Biblioteki http://opac.umlub.pl/. Cały zasób czasopism wprowadzono 

do katalogu, wszystkie wydawnictwa zwarte wydane począwszy od 1996 r., a wcześniejsze są 
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sukcesywnie dodawane w ramach retrokonwersji (poziom indeksowania zbiorów w katalogu 

bibliotecznym OPAC wynosi ok. 77%).  

Cały księgozbiór dydaktyczny (w 100%) jest zarejestrowany i objęty zdalnym 

udostępnianiem. W odniesieniu do zakresu tematycznego, zbiory biblioteczne reprezentują 

wszystkie dziedziny nauk medycznych. Gromadzone tytuły odpowiadają w szczególności 

reprezentowanym na Uczelni pracom badawczym i kierunkom studiów.  

 

Zasoby aktualnej informacji naukowej w formie elektronicznej:  

• Bazy bibliograficzno-abstraktowe i pełnotekstowe (najważniejsze): Polska Bibliografia 

Lekarska, Medline/PubMed, Scopus, CINAHL Complete, ClinicalKey, Cochrane Library, 

Health Source: Nursing/Academic Edition, Web of Science, UpToDate, Reaxys, International 

Pharmaceutial Abstracts, Chemical Abstracts, Bates’ Visual Guide to Physical Examination. 

• Kolekcje czasopism pełnotekstowych: w sieci uczelnianej dostępnych jest łącznie ponad 60 

000 aktywnych unikalnych tytułów, m.in. z kolekcji ACS Journals (American Chemical 

Society); BMJ Journals (BMJ Publishing Group); ClinicalKey/Elsevier; EBSCO; Elsevier; 

Taylor & Francis Online; Lippincott, Williams & Wilkins (Your Journals@Ovid); Oxford 

Journals Medicine (Oxford University Press); Royal Society of Chemistry; Springer; Wiley 

InterScience - Wiley + Blackwell; Nature, Science. 

• Książki elektroniczne: łącznie ponad 185 000 tytułów pochodzących z kolekcji: Elibrary - 

podręczniki w języku polskim; Ibuk Libra - czytelnia online (książki w języku polskim), 

AccessMedicine - McGraw Hill; ClinicalKey; Elsevier na platformie ScienceDirect; 

Lippincott, Williams & Wilkins; Royal Society of Chemistry; Springer; Wiley Online Library. 

• Bazy własne: Bibliografia publikacji pracowników UML, Biblioteka Cyfrowa UML, 

Czytelnia Cyfrowa CyfrUM.  

Biblioteka zapewnia narzędzia informatyczne ułatwiające dostęp do źródeł:  

• Multiwyszukiwarka (narzędzie zintegrowanego wyszukiwania, zapewniające jednoczesne 

przeszukanie zasobów: katalogu bibliotecznego OPAC, listy A-Z; zagranicznych baz danych 

subskrybowanych przez Bibliotekę; Bazy Publikacji Pracowników UML; Biblioteki Cyfrowej 

UML; wybranych kolekcji pochodzących z wolnego dostępu),  

• Lista A-Z (narzędzie ułatwiające dotarcie do e-zasobów Biblioteki UML; obejmuje 

informacje o e-czasopismach i e-książkach subskrybowanych przez Bibliotekę oraz wybranych 

kolekcjach ogólnodostępnych), 

• Linker do pełnych tekstów publikacji z poziomu rekordu bibliograficznego. 

Wszystkie pozyskane źródła elektroniczne udostępniane są w sieci uczelnianej. Dostęp do 

licencjonowanych źródeł elektronicznych z komputerów spoza sieci uczelnianej poprzez dostęp 

zdalny jest realizowany dla pracowników, studentów i doktorantów UML (system logowania 

oparty o system loginów i haseł uwierzytelniających tożsamych jak w przypadku innych  

e-usług realizowanych przez Uniwersytet).  

Dostosowanie do potrzeb wynikających z procesu uczenia i nauczania studentów:  

Uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza w przypadku księgozbioru dydaktycznego 

odbywa się w wyniku: analizy sylabusów dla poszczególnych kierunków, monitorowania 

wykorzystania posiadanego zasobu, śledzenia nowości wydawniczych, zapytań studentów, 

sygnałów od prowadzących zajęcia, informacji z formularza zgłoszenia propozycji zakupu.  
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W coraz większym stopniu studenci zainteresowani są wersją elektroniczną tytułów, z uwagi 

na ich dostępność 24/7. 

W przypadku literatury niedostępnej w zasobach jest sprawdzana możliwość zakupu pozycji 

na rynku wydawniczym i w przypadku tytułów, które można zakupić – zbiory są uzupełniane.  

Pozostałe usługi biblioteczne oferowane przez Bibliotekę: 

• dostęp do komputerowego katalogu przez Internet 24/7 

• możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne 

• możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia 

• możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych 

• elektroniczne powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych 

• zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci instytucji 

• elektroniczne szkolenia biblioteczne 

• formularz zapytań do bibliotekarza 

• profil na portalu społecznościowym (w j. polskim i angielskim) 

• usługi informacyjne 

• szkolenia indywidualne 

• reprografia 

• samoobsługowe urządzenie kopiujące 

• formularz propozycji zakupu 

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

Udostępniono 2 stanowiska komputerowe przeznaczone dla osób słabowidzących  

i niedosłyszących – w Czytelni Ogólnej i Pracowni Komputerowej. Komputery wyposażono  

w specjalną klawiaturę dla osób słabowidzących, specjalistyczne oprogramowanie 

powiększające obraz na ekranie ZoomText Magnifier/Reader 10 i syntezator mowy IVONA, 

umożliwiający osobom słabowidzącym i niedosłyszącym pełne i swobodne korzystanie  

z zasobów komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 8.1.  

Na komputerach zainstalowano także pakiet biurowy Microsoft Office z dedykowaną 

nakładką Window-Eyes. W razie potrzeby można zwrócić się do bibliotekarza dyżurnego  

o wypożyczenie słuchawek. 

Dla osób słabowidzących dostępne są także dwie elektroniczne lupy Candy Lifestyle. Można 

o nie poprosić bibliotekarza w Czytelni Ogólnej i Czytelni Czasopism. Lupy Candy 

umożliwiają wyświetlanie powiększonego tekstu w trybach kolorystycznych przyjaznych dla 

osób z dysfunkcją wzroku. Praktyczne podstawki i uchwyt sprawiają, że używanie lupy nie jest 

męczące dla czytelnika. 

 

7. sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej  

i naukowej oraz systemu biblioteczno-informacyjnego, a także udział w ocenie różnych grup 

interesariuszy, w tym studentów, 

 

Rozwój i doskonalenie infrastruktury badawczo-dydaktycznej wpisuje się w zintegrowaną 

strategię rozwoju całej Uczelni. W wyniku monitorowania przez Władze Wydziału oraz Dział 

Jakości Kształcenia warunków studiowania oraz jakości obsługi studentów, stworzono 

wytyczne długofalowej polityki rozwoju i permanentnej odbudowy bazy dydaktycznej, zgodnej 
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z ciągle zmieniającymi się potrzebami oraz możliwościami finansowymi Uczelni. Realizowane 

są bieżące działania związane z wymianą aparatury naukowej i dydaktycznej służące poprawie 

jakości realizowanych badań naukowych i dydaktyki. W celu przyśpieszenia realizacji 

zaplanowanych projektów pozyskano dodatkowe finansowanie w formie dotacji celowych  

z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Dodatkowo zaplanowano sprzedaż części niewykorzystywanych 

nieruchomości będących własnością Uniwersytetu oraz uruchomienie kredytów bankowych. 

Uzyskano także wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych  

i rozwojowych. Dzięki dywersyfikacji źródeł finansowania było możliwe terminowe, zgodne  

z planami zatwierdzonymi przez Senat Uczelni, realizowanie projektów budowy, rozbudowy  

i remontów bazy dydaktycznej i naukowej. 

Dzięki współpracy Kolegium Dziekańskiego z Działem Jakości Kształcenia i innymi 

jednostkami Uczelni możliwy jest stały monitoring i ocena infrastruktury oraz wyposażenia sal 

dydaktycznych. Na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród studentów, co roku 

opracowywany jest raport „Ocena warunków studiowania i jakości obsługi studentów” 

(Załącznik 5.7.1), który dostarcza wielu informacji o możliwych kierunkach działań w zakresie 

unowocześniania i dostosowania bazy dydaktycznej do potrzeb studentów. Z raportu za rok 

akademicki 2018/2019 wynika, że wyposażenie laboratoriów/sal ćwiczeniowych studenci 

Wydziału Farmaceutycznego oceniali wysoko. Średnia ocena tego aspektu wyniosła 4,00  

w pięciostopniowej skali, przy czym średnia oceny dla kierunku Analityka Medyczna wyniosła 

4,22. Średnia ogólna ocena dla UML wyniosła 3,94. 

Sposób, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia systemu bibliotecznego. 

Monitoring i ocena systemu biblioteczno-informacyjnego. 

W każdym roku jest wypełniany formularz K-03 (GUS) oraz formularz do gromadzenia 

danych statystycznych dla bibliotek szkół wyższych (Analiza Funkcjonowania Bibliotek 

Naukowych). W przypadku drugiego z formularzy (ankiety AFBN) uzyskuje się dostęp do 

danych, w tym wskaźników dotyczących działalności danej biblioteki w kontekście 

poszczególnych lat, oraz w zestawieniu ze zanonimizowanymi danych bibliotek konkretnego 

typu (np. bibliotek medycznych) lub bibliotek naukowych w Polsce. Co roku do Rektora 

Uniwersytetu Medycznego przedkładane jest sprawozdanie z działalności Biblioteki. 

Sprawozdanie dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania jednostki w poprzednim roku 

kalendarzowym, w ujęciu porównawczym z rokiem wcześniejszym. 

Udział w ocenie różnych grup interesariuszy (studentów). 

Biblioteka przeprowadza okresowo badania ankietowe, podczas których poddawana jest 

ocenie jej działalność w oczach użytkowników. Pierwsze badanie miało miejsce w 2014 roku, 

uzyskano wówczas 213 wypełnionych ankiet. Ostatnią ankietę, już wg zestandaryzowanego 

wzoru kwestionariusza zgodnego z metodologią zaproponowaną przez Zespół Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich i przygotowanego pod kierunkiem Zespołu AFBN przeprowadzono  

w 2017 roku. Ankietę wypełniło 519 osób, przede wszystkim studentów. W wyniku analizy 

tejże ankiety uzyskano wysoki, bo wynoszący 4,8 wskaźnik satysfakcji użytkowników (dla 

wartości wskaźnika określonych w przedziale od 1,0 do 5,0).   

Biblioteka zapewnia możliwość zgłoszenia wszelkich uwag poprzez kontakt mailowy (dane 

dostępne na stronie www), skrzynkę znajdującą się w Bibliotece, bezpośrednio u dyżurujących 
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bibliotekarzy, oraz osobiście w rozmowie z dyrekcją BG UML. Dodatkowym kanałem 

kontaktu jest strona na Facebook’u – ta drogą także uzyskiwane są opinie i wnioski 

użytkowników (przede wszystkim studentów) w odniesieniu do działalności BG UML. 

Przedstawiciele Samorządu Studentów mają wpływ na funkcjonowanie systemu 

bibliotecznego np. poprzez uzgadnianie godzin otwarcia czytelni, możliwości wydłużenia 

godzin pracy przed sesją, organizację przestrzeni bibliotecznej, czy też wybór tytułów 

podręczników do subskrypcji on-line w przypadku konieczności określenia pozycji najbardziej 

pożądanych z punktu widzenia studentów. 

 

8. spełnienie reguł i wymagań w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowej, zawartych w 

standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 

ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku 

kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 

68 ust. 1 powołanej ustawy. 

 

Wyposażenie laboratoriów/sal ćwiczeniowych, w których prowadzone są zajęcia dla 

studentów kierunku Analityka Medyczna oraz pełnoprofilowych medycznych laboratoriów 

diagnostycznych, w których studenci odbywają praktyki zawodowe, spełnia reguły  

i wymagania w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowej, zawartych w standardach 

kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 

1. zakres i formy współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego,  

w tym z pracodawcami oraz jej wpływ na koncepcję kształcenia, efekty uczenia się, 

program studiów i jego realizację, w tym realizację praktyk zawodowych 

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia realizowana jest 

poprzez działania podejmowane w ramach funkcjonowania Biura Karier Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. Dokonuje się ona poprzez: 

 coroczną organizację wraz z Biurem Promocji i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie wydarzenia „Spotkania z medycznym rynkiem pracy” 

umożliwiającej studentom kontakt z rynkiem pracy i jego oczekiwaniami, 

 realizację pilotażowego badania ankietowego dotyczącego oceny kwalifikacji 

i kompetencji studentów m.in. kierunku Analityka Medyczna oraz oczekiwań, które 

stawiane są naszym studentom podczas edukacji uniwersyteckiej, a pozwalających na 

lepsze dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy, 

 organizację nieobowiązkowych praktyk studenckich,  

 organizację wizyt studyjnych dla studentów kierunku Analityka Medyczna, 

 stałe monitorowanie potrzeb rynku pracy. 
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W ramach corocznych „Spotkań z medycznym rynkiem pracy” dla kierunku Analityka 

Medyczna organizowano spotkania:  

 „Kariera w CBA – Analitycy sektora ochrony zdrowia CBA”, 

 „Zarządzanie danymi z badań klinicznych i pharmacovigilance – obecne regulacje  

i uwarunkowania rynkowe”, 

 „ABC działalności gospodarczej w branży medycznej – pigułka na start. Zasady 

prowadzenia własnej firmy oraz narzędzia wsparcia finansowego”, 

 Genokosmetyki – kosmetyki przyszłości – spotkanie z firmą Vitagenum,  

 „Kariera w administracji państwowej – możliwe ścieżki rozwoju zawodowego  

w strukturach Narodowego Funduszu Zdrowia”, 

 „Kariera w przemyśle – laboratoria i zakłady badawcze”, 

 warsztaty, treningi i spotkania dotyczące rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku 

pracy – realizowane przez pracowników Biura Karier oraz podmioty zewnętrzne. 

 spotkania z pracodawcami. 

 

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzi współpracę  

z otoczeniem społeczno-gospodarczym: znanymi lokalnymi producentami i dystrybutorami 

sprzętu i odczynników dla diagnostyki laboraoryjnej – firmami: Cormay, Biomaxima  

i Bio-Novum oraz medycznymi laboratoriami diagnostycznymi z terenu Lublina  

i lubelszczyzny:  

Zajęcia realizowane w ramach praktyk zawodowych, są prowadzone we współpracy  

z wieloma medycznymi laboratoriami diagnostycznymi, będącymi uznanymi, potencjalnymi 

pracodawcami dla absolwentów kierunku Analityka Medyczna. Należą do nich: Zakład 

Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1, laboratorium ALAB zlokalizowane w Samodzielnym 

Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4, laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o. funkcjonujące na 

bazie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, medyczne laboratorium diagnostyczne Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ MSWiA w Lublinie, 

Pracownia Analityki Lekarskiej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ  

w Lublinie, laboratorium Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ 

w Lublinie, Laboratorium Analityczne Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 

im. Jana Pawła II w Zamościu, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Chełmie, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej SPZOZ w Łęcznej. Zajęcia  

z Praktycznej nauki zawodu odbywają się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz 

Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 

Nr 1 oraz Laboratorium ALAB w SPSK Nr 4. 

Współpraca z firmami diagnostycznymi od lat przekłada się na bezpośrednią pomoc  

w organizacji odbywających się co roku w okresie wakacyjnym Obozów Społeczno-

Naukowych. Ideą przewodnią tego przedsięwzięcia, poza umożliwieniem studentom 

Uniwersytetu, w tym kierunku Analityka Medyczna, odbycia praktyk zawodowych, jest 

dostarczenie mieszkańcom gminy, na terenie której organizowany jest obóz, możliwości 

uzyskania bezpłatnych porad u lekarzy-specjalistów, jak też zapewnienie szerokiego dostępu 

do badań laboratoryjnych. W ramach współpracy z firmami studenci mają również możliwość 
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zapoznania się z realiami pracy w ich działach badawczo-rozwojowych, produkcyjnych, 

kontroli jakości, marketingu czy obsługi klienta. 

Ważnym elementem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest pozyskiwanie 

interesariuszy zewnętrznych w opracowaniu, doskonaleniu i opiniowaniu programów 

kształcenia dla kierunku Analityka Medyczna w ramach pracy Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia.  

Ponadto utrzymywana jest stała współpraca z przedstawicielami Krajowej Izby Diagnostów 

Laboratoryjnych w województwie lubelskim oraz Zarządem Oddziału Lubelskiego Polskiego 

Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Współpraca ta przejawia się między innymi 

uczestnictwem samorządu zawodowego i towarzystwa naukowego w ważnych dla Wydziału 

uroczystościach akademickich czy też organizacji konkursu prac dyplomowych.  

 

2. sposób, częstość i zakres monitorowania, ocena i doskonalenie form współpracy i wpływu 

jej rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji 

 

Biuro Karier w 2016 roku rozpoczęło realizację pilotażowego badania ankietowego 

dotyczącego oceny kwalifikacji i kompetencji studentów oraz oczekiwań, które stawiane są 

naszym studentom podczas edukacji uniwersyteckiej, a pozwalających na lepsze dostosowanie 

się do aktualnych potrzeb rynku pracy. Realizowany od 2016 roku projekt pilotażowy stanowi 

pierwszy etap wdrażania cyklicznego monitorowania potrzeb rynku pracy w obszarze 

kwalifikacji i kompetencji dla wszystkich prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów. 

W badaniu pilotażowym dla kierunku Analityka Medyczna nie uzyskano wystarczającej 

ilości ankiet uzasadniającej przeprowadzenie wniosków z badania. 

Od października do grudnia 2019 roku przeprowadzono badanie dotyczące kierunku 

Analityka Medyczna. Stanowi ono kolejny etap wdrażania systemu cyklicznego monitorowania 

oczekiwań pracodawców w kontekście zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje, który 

ma być realizowany w obecnie wdrażany systemie informatycznym Uczelni.  

Wyniki zrealizowanego badania przedstawiono w raporcie. Mogą one zostać wykorzystane 

przede wszystkim przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie do analizy jakości nauczania  

w kontekście oczekiwań pracodawców. Mogą przyczynić się do weryfikacji przez uczelnię 

programów studiów i metod kształcenia oraz lepszego przygotowania absolwentów do wyjścia 

na rynek pracy. Ponadto, zostaną one wykorzystane przez Biuro Karier Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie do planowania i realizowania warsztatów i szkoleń zgodnych  

z wymaganiami rynku pracy. Wyniki badania, dzięki publikacji na stronie internetowej Biura 

Karier, przyczynią się także do zwiększenia świadomości „prorynkowej” studentów. 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

 

1. rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach rozwoju 

kierunku  
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UML buduje kulturę organizacyjną sprzyjającą innowacyjności i zmianom, promuje  

i wspiera inicjatywy związane z zaangażowaniem w międzynarodowe programy. 

Potwierdzeniem tego są deklaracje zawarte w dokumencie strategii UML. Strategia UML 

płynnie wkomponowuje się w nowe trendy nauki i edukacji uwzględniając podnoszenie jakości 

kształcenia. Założenia przewidują m.in. wzrost pozycji UML na arenie międzynarodowej  

i krajowej, kładą nacisk na inicjowanie międzynarodowych projektów badawczych, 

wzmocnienie roli mobilności studentów, doktorantów, kadry akademickiej, rozwój współpracy 

międzynarodowej opartej na wymianie profesorów wizytujących, budowaniu tematycznych 

sieci współpracy z zagranicznymi ośrodkami. Strategia UML wpisuje się w założenia 

Deklaracji Bolońskiej opartej na promocji mobilności studenckiej i promocji współpracy 

europejskiej w obszarze zwiększania poziomu jakości kształcenia. Strategia UML jest spójna  

z „Programem Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego” z czerwca 2015 roku 

zakładającego m.in.: tworzenie atrakcyjnej dla cudzoziemców oferty programowej, 

dostosowanie obsługi potrzeb studentów i kadry zagranicznej, tworzenia systemu wspierania 

udziału pracowników uczelni w międzynarodowych projektach i programach naukowych oraz 

wspieranie studentów i kadry naukowej w wyjazdach za granicę i powrotach do Polski.  

„Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020” bezpośrednio wskazuje 

kierunki działań w zakresie umiędzynarodowienia kadr, nacisk na otwartość na 

międzynarodowe otoczenie społeczne i gospodarcze oraz wzrost konkurencyjności  

i efektywności kształcenia na arenie międzynarodowej. Strategia UML pozostaje zbieżna  

z reformą szkolnictwa wyższego i nową ustawą „Konstytucja dla Nauki” - ustawa 2.0, która 

przewiduje m.in. wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez 

wymianę i współpracę międzynarodową. Na gruncie lokalnym niniejszy projekt wspiera 

strategię rozwoju Lublina na lata 2013-2020 jako miasta „Genius Loci” aspirującego do bycia 

pomostem, pomiędzy nauką, biznesem a samorządem.  

Umiędzynarodowienie działalności Uczelni, zarówno w sferze dydaktycznej jak i naukowej, 

jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania Wydziału Farmaceutycznego, istotnym dla 

podnoszenia jakości procesu kształcenia, włączając w to kierunek Analityka Medyczna, oraz 

rozwijania aktywności naukowej. 

 

2. aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze 

szczególnym uwzględnieniem kształcenia w językach obcych, 

 

W cyklu kształcenia 2019-2024 włączono do programu studiów na kierunku Analityka 

Medyczna obowiązkowy przedmiot w języku angielskim Current problems in laboratory 

medicine. W ramach tego przedmiotu planowane są seminaria, również z zastosowaniem  

e-learningu, prowadzone przez wykładowców z zagranicy, znanych ekspertów z zakresu 

medycyny laboratoryjnej. W toku realizacji wybranych zająć dydaktycznych oraz pracy 

dyplomowej, studenci kierunku Analityka Medyczna posługują się, m. in. anglojęzycznymi 

podręcznikami oraz literaturą zawodową i naukową w języku angielskim. Ważne znaczenie  

w tym aspekcie ma również aktywność studentów w prowadzeniu badań w ramach Studenckich 

Kół Naukowych związana z przeglądem i opracowaniem piśmiennictwa, dostępnego głównie 

w języku angielskim. 
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3. stopnień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposoby weryfikacji 

osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny 

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

umożliwiają studentom pogłębienie czynnej znajomości języków obcych oraz poznanie 

profesjonalnego słownictwa medycznego z zakresu medycyny laboratoryjnej w języku 

angielskim oraz niemieckim, hiszpańskim, włoskim i rosyjskim, co niewątpliwie zwiększa 

szanse studenta na podjęcie zatrudnienia lub podjęcie badań naukowych za granicą, w branży 

diagnostycznej lub na uczelniach wyższych i placówkach badawczych. Studenci kształcą 

umiejętności językowe w oparciu o podręczniki i materiały fachowe, tematyczne z czasopism 

naukowych obcojęzycznych, mające na celu osiągnięcie poziomu B2 biegłości językowej  

w zakresie specjalistycznego i akademickiego języka obcego. Ważne miejsce w aspekcie 

rozwijania umiejętności komunikacji w języku angielskim ma także bezpośredni kontakt  

z zagranicznymi wykładowcami w trakcie wykładów, seminariów czy warsztatów. 

Należy również zaznaczyć, że absolwent Analityki Medycznej umie posługiwać się 

językiem obcym z zakresu wiedzy ogólnej, z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową 

z zakresu medycyny laboratoryjnej; potrafi zaplanować tok diagnostyczny i dobrać 

narzędzia/aparaturę i odczynniki zgodnie z profilem prowadzonego procesu diagnostycznego 

posługując się językiem obcym; posługiwać się językiem obcym wykonując badania z różnych 

dziedzin medycznej diagnostyki laboratoryjnej; rozmawiać w języku obcym z lekarzem 

zlecającym badanie laboratoryjne w zakresie możliwości i ograniczeń płynących  

z zastosowanych technik badawczych jak również laboratoryjnej interpretacji wyniku badania 

diagnostycznego oraz organizować, a w przyszłości po uzyskaniu tytułu specjalisty prowadzić 

medyczne laboratorium diagnostyczne posługując się językiem obcym. Posługuje się językiem 

obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 

Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym. 

 

4. skala i zasięg mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry, 

 

Wydarzeniem, które łączy naukę, doświadczenie i jest źródłem najnowszej wiedzy  

w zakresie medycyny laboratoryjnej na arenie międzynarodowej jest organizowana cyklicznie 

Lwowsko-Lubelska Konferencja Biochemii Eksperymentalnej i Klinicznej. Prezydentem 

konferencji od początku jest Prof. dr hab. dr h.c. Janusz Solski, Kierownik Katedry i Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej UML. W skład komitetów naukowych oraz organizacyjnych 

wchodzą naukowcy Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela 

Halickiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Spotkanie pozwala na wzajemną 

prezentację osiągnięć polskich i ukraińskich ośrodków badawczych w zakresie biochemii 

eksperymentalnej i klinicznej oraz genetyki medycznej, a przede wszystkim aktywną wymianę 

doświadczeń i nawiązanie współpracy w ramach działalności naukowej i dydaktycznej.  

Współpraca ta zaowocowała opublikowaniem w języku ukraińskim dwóch podręczników 

akademickich z zakresu biochemii klinicznej. Współautorem jednego z podręczników jest 

również dr n. farm. Dariusz Duma z Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej UML 

(Załącznik 7.4.1a-b). Wkład Prof. dr hab. dr h.c. Janusza Solskiego w rozwój kierunku 

Analityka Medyczna oraz propagowanie medycyny laboratoryjnej nie tylko w UML, ale 
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również poza granicami kraju został doceniony. W 2017 Pan Profesor otrzymał tytuł: Doktor 

Honoris Causa nadany przez Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny (Załącznik 7.4.2). 

Dzięki pozyskanym doświadczeniom pracownicy Wydziału mają możliwość współpracy nad 

standaryzacją sposobów nauczania oraz rozwojem metod dydaktycznych. Przekłada się to na 

udostępnienie studentom nowych metod dydaktycznych. Wypracowanie współpracy naukowej 

i dydaktycznej na poziomie kadry akademickiej przyczyni się w przyszłości do 

intensywniejszej wymiany studenckiej z krajami partnerskimi. 

Działając aktywnie na arenie międzynarodowej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w tym 

Wydział Farmaceutyczny, włącza do tej współpracy również swoich absolwentów.  

Mgr Urszula Stępień, absolwentka Analityki Medycznej UML, zatrudniona w Midland 

Regional Hospital Tullamore, Pathology Department, Tullamore w Irlandii przygotowywała 

rozprawę doktorską na temat: „Aminy katecholowe erytrocytów u pacjentów z symptomami 

stanu zapalnego leczonych hemodializami” pod kierunkiem Prof. dr hab. dr h.c. Janusza 

Solskiego na UML, uzyskując stopień doktora nauk farmaceutycznych (Załącznik 7.4.3).  

Dzięki staraniom o pozyskiwanie nowych partnerów, UML nawiązuje kolejne współprace  

z ośrodkami zagranicznymi. W kontekście umiędzynarodowienia, poszerzenia możliwości 

mobilności studentów i kadry oraz zawierania umów i aplikowania o granty naukowe  

i dydaktyczne z obszaru analityki medycznej wymienić należy wieloletnią współpracę  

Prof. dr hab. Heleny Donica z Zakładu Diagnostyki Biochemicznej UML z Instytutem 

Medycyny Chorób Reumatoidalnych i Mięśniowo-Szkieletowych (Leeds Institute  

of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine), Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii.  

Współpraca związana jest z analizą materiału biologicznego pochodzącego z projektów 

badawczych prowadzonych w Leeds. Próbki poddawane są analizie w kierunku markerów 

kardiologicznych, lipidowych i insulinooporności u chorych we wczesnej fazie RZS  

w laboratorium Zakładu Diagnostyki Biochemicznej UML. Po 4 latach od rozpoczęcia badania 

IDEA, kontynuowane są badania w ramach programu IACON REC, w celu ustalenia czy 

długoterminowe leczenie nadal wpływa korzystnie na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. 

Współpraca zaowocowała licznymi publikacjami oraz abstraktami zgłoszonymi na konferencje 

o zasięgu międzynarodowym (Załącznik 7.4.4).  

Wszelkie wyjazdy, spotkania oraz różne inne formy aktywności z ośrodkami zagranicznymi 

przyczyniają się do kształtowania i rozwoju umiejętności miękkich w zakresie komunikacji 

oraz poszerzania umiejętności lingwistycznych w wyniku używania języka obcego  

w komunikacji. Wszystkie postawione kryteria oceny kandydatów do wyjazdu na konferencje 

i wyjazdy zagraniczne stanowią mobilizujący czynnik, zarówno w procesie edukacyjnym, jak 

i aktywizacji naukowej studentów. W związku z tym, z roku na rok obserwujemy zwiększoną 

aktywność studentów w uczestnictwie w kołach naukowych i organizacjach studenckich oraz 

konferencjach międzynarodowych. Konferencje, w których uczestniczyli studenci kierunku 

Analityka Medyczna stanowiły wyjątkową okazję do wymiany aktualnej wiedzy na temat 

najnowszych osiągnięć w aspekcie badań wirusologicznych i z zakresu wakcynologii, badań 

mających na celu poszukiwanie potencjalnych ekstraktów roślinnych czy substancji 

chemicznych mających wpływ na komórki rakowe różnego typu, badań genetycznych nad 

ekspresją genów odpowiedzialnych za występowanie chorób u ludzi takich jak białaczki 

limfoblastyczne, czy choroby atypowe, badań z zakresu immunologii ukierunkowanych między 

innymi na rolę monocytów CD16 czy HLA-DR-/low wśród pacjentów z przewlekłą białaczką 
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limfocytową, czy z zakresu toksykologii. Wykładowcy zagraniczni i krajowi, specjaliści  

w swoich dziedzinach zaprezentowali wykłady i doniesienia posterowe, a panele dyskusyjne 

umożliwiły wymianę wiedzy i omówienie wyników najnowszych badań z w/w zakresu 

tematycznego. Jednocześnie, działalność naukowa studentów Analityki Medycznej w ramach 

Kół Naukowych UML niejednokrotnie została doceniona na konferencjach międzynarodowych 

czego dowodem są przyznane nagrody.  

Wykaz konferencji międzynarodowych oraz uczestniczących w nich studentów kierunku 

Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego UML – Załącznik 7.4.5.  

W procesie umiędzynarodowienia przypisujemy sobie wyjątkową i ambitną rolę przemiany 

młodego studenta w obywatela Europy o szerokim doświadczeniu międzynarodowym  

i międzykulturowym. Staramy się dać studentowi klucz do światowego rynku pracy oraz 

wyposażyć go w komplet narzędzi, które gwarantują mu w dalszym życiu uzyskanie 

zatrudnienia, co jest niezwykle trudne w obliczu dynamicznych przemian zachodzących  

w otoczeniu, które wymaga zdobywania coraz to nowych kompetencji na polu współpracy 

 i wymiany międzynarodowej. Wymiana akademicka jest szansą na podwyższenie jakości 

kształcenia i powiązania go z wymiarem praktycznym (gospodarką), jak i podwyższeniem 

jakości nauki i promocji oraz wyników realizowanych prac badawczych. Zwiększająca się ilość 

wyjazdów zagranicznych pracowników Wydziału bezpośrednio przekłada się na zwiększenie 

ich kompetencji, wprowadzenie nowych projektów badawczych, wprowadzanie nowych metod 

kształcenia oraz na poprawę polityki kadrowej poprzez zatrudnianie osób o wysokich 

kompetencjach. 

Głównymi kierunkami wymiany akademickiej na Wydziale Farmaceutycznym są: 

University of Madrid, Lisbon, Granada, Sevilla, Athens, Santiago de Compostela, Porto, 

Bolonia, Barcelona, Messina, Rome University la Sapienza, Paris Descartes University. 

Umowy w ramach programu Erasmus + zostały zawarte z ww uczelniami w ostatnich latach. 

Koordynator Wydziałowy programu, prof. dr hab. Grażyna Biała, Prodziekan Wydziału 

Farmaceutycznego, na w/w Uniwersytetach/Wydziałach Farmaceutycznych, prezentowała 

ofertę naukową i edukacyjną Wydziału, wszystkich kierunków studiów, w tym Analityki 

Medycznej uzgadniając treść zawieranych umów z Wydziałami Farmaceutycznymi 

wymienionych uczelni. Obecnie zawartych jest 29 takich umów.  

Koordynator Wydziałowy i Instytucjonalny programu Erasmus + wraz z Dziekanem 

Wydziału dokonują okresowej oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz 

doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak również wpływu 

rezultatów umiędzynarodowienia na program studiów i jego realizację, poprzez rozmowy 

przeprowadzane ze studentami i pracownikami wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi z uczelni 

zagranicznych i koordynatorami programu na uczelniach partnerskich. Po powrocie z odbytego 

stażu/studiów, student i pracownik wypełnia ankietę on-line służącą do ceny pobytu i jego 

przydatności do rozwoju własnego oraz całego kierunku. Koordynator Wydziałowy również 

aktywnie poszukuje nowych możliwości i kierunków zawierania nowych umów 

międzynarodowych, a także uczestniczy w finalizowaniu umów zaproponowanych przez 

partnerów z innych uczelni. Od momentu zawarcia umów wzrosło zainteresowanie studentów 

zagranicznych (ok. 10 studentów/semestr) stażami naukowymi lub odbywaniem części zajęć 

na Wydziale Farmaceutycznym UML wraz z możliwością ich zaliczenia i transferem punktów 

ECTS. Z większości propozycji w tej ofercie mogą również korzystać pracownicy i kadra 
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dydaktyczna Wydziału Farmaceutycznego, uczestnicząc w wyjazdach w ramach stażu 

naukowego lub prowadząc wykłady i seminaria na uczelniach partnerskich. W ramach 

wymienionych umów o współpracy, równolegle prowadzona jest współpraca naukowa 

pomiędzy jednostkami naukowymi.  

W ramach programu Erasmus + UML obecnie ma nawiązanych ponad 100 umów  

z zagranicznymi partnerami. Do najbardziej aktywnych partnerów należą m.in. Hiszpania, 

Portugalia, Włochy, Grecja, Niemcy, Belgia. Z tych zawartych umów i możliwości wyjazdów 

zagranicznych oraz uczestniczenia w nawiązanej dzięki umowom współpracy 

międzynarodowej korzystać mogą także studenci analityki medycznej. 

Oprócz współpracy nawiązanej w ramach krajów programu Erasmus +, UML, w tym 

Wydział Farmaceutyczny, współpracuje z krajami spoza Unii Europejskiej w ramach programu 

Erasmus + KA 107. W ramach tego programu, Wydział Farmaceutyczny prowadzi współpracę 

z Uniwersytetami: Mongolian National University of Medical Sciences (Mongolia), National 

Institute of Technology - Okinawa College (Japonia), Saitama University (Japonia), Tokushima 

Bunri University (Japonia), Asfendiyarov Kazakh NationalMedical University (Kazachstan), 

Tbilisi State Medical University (Gruzja), Cairo University (Egipt).   

Warto zaznaczyć iż mobilności zostały przyznane w wyniku ogólnopolskiego konkursu 

wniosków, w których propozycje UML na zawieranie zagranicznych współpracy zostały 

bardzo wysoko ocenione i w ogólnym rankingu uzyskały wysoką punktację.  

W ramach współpracy z ośrodkami zagranicznymi miały miejsce także wizyty studyjne  

z udziałem nauczycieli akademickich Wydziału. W dniach 27 maja - 01 czerwca 2018 r. odbyła 

się wizyta studyjna we Francji na Uniwersytecie Jules Verne w Amiens oraz w Szpitalu 

Psychiatrycznym Philippe Pinel, celem rozwinięcia kontaktów i nawiązania współpracy 

edukacyjno-naukowej. Program wizyty obejmował m.in. spotkania i zwiedzanie Laboratorium 

Badań Alkoholizmu i Uzależnień, Uniwersytetu Jules Verne, Centrum Symulacji i spotkanie  

z Dziekanem Wydziału celem wymiany doświadczeń na temat praktycznych aspektów 

funkcjonowania uczelni i nawiązania współpracy. Omówiono również warunki wspólnego 

aplikowania o polsko-francuskie projekty naukowo-badawcze. Wyjazd zaowocował 

podpisaniem umów Erasmus + między Wydziałami Farmaceutycznymi obu Uniwersytetów,  

a następnie, z uwagi na duże zainteresowanie naszą ofertą programową, także z Wydziałem 

Lekarskim. 

 

5. udział wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku 

 

W procesie jakości kształcenia studentów na kierunku Analityka Medyczna oraz 

podnoszeniu ich kompetencji zawodowych, jak również rozszerzania ich możliwości udziału 

w badaniach naukowych istotną rolę odgrywają wizyty zagranicznych wykładowców, którzy 

w minionych latach podjęli współpracę z UML. Wielu z nich wygłaszało referaty 

i wykłady otwarte dla studentów i kadry oraz spotkania studyjne w mniejszych grupach. Poniżej 

wymieniono wybrane wykłady: 

04.05.2017 r. – Profesor Nataliya Hudz, Department of Drug Technology and 

Biopharmaceutics, Lwowki Uniwersytet Medyczny, Ukraina, “The quality of concentrates for 

hemodialysis and for peritoneal dialysis” 
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22.05.2019 r. – Dr Vasundhara Rangaswamy, Szpital Kliniczny, Delhi, Indie 

,,Challenges in control of tuberculosis based on patient’s conditions and bioavaillability of TB 

drugs in two worlds” 

28.06.2019 r. – Profesor Valentina Fernandes Domingues, REQUIMTE/LAQV-

GRAQ. (ISEP) Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugalia, ,,Biomonitoring: sources 

and exposure assessment”  

29.06.2019 r. - Profesor Luis Manuel Sousa da Silva, CIETI, Instituto Superior de 

Engenharia do Porto (I SEP), Instituto Politécnico do Porto IPP. Portugalia, ,,The base software 

R – multivariate statistical analysis chich provides a large array of useful procedures”  

Należy również wymienić zorganizowane przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny 

sądowej w dn. 9.05.2016 r. międzynarodowe seminarium pt.: "Advances in postmortem 

imaging and biochemical investigations" z udziałem następujących wykładowców: Profesor 

Silke Grabherr. University Center of Legal Medicine, Lozanna-Genewa, Szwajcaria: 

,,Advances in postmortem imaging”; Profesor Cristian Palmiere. University Center of Legal 

Medicine, Lozanna-Genewa, Szwajcaria: ,,Advances in biochemical investigations”; Profesor 

Eloy Girela López. Department of Pharmacology, Toxicology and Legal and Forensic 

Medicine. University of Córdoba, Hiszpania: ,,Markers of alcoholism and ethanol 

consumption”.  

Ponadto, organizowano również szkolenia i warsztaty w zakresie najnowszych technologii 

oraz metod diagnostycznych i badawczych, np:  

11 - 12.12.2015 r. zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Flow Cytometry Course” 

przez Katedrę i Zakład Immunologii Klinicznej w ramach 2nd Lublin International Medical 

Congress. 

8 - 9.12.2017 r. warsztaty szkoleniowe ,,Flow Cytometry” organizowane przez Katedrę  

i Zakład Immunologii Klinicznej w ramach 4th Lublin International Medical Congress.  

30.01.2019 r. szkolenie w Zakładzie Genetyki Klinicznej pt. ,,New molecular biology 

techniques", wykładowca Dr Ian Garrard - 5 Coxborrow Close, Cookham Rise, Maidenhead, 

Berkshire SL6 9HH. 

Publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym studentów Analityki Medycznej 

Wydziału Farmaceutycznego UML opracowane na podstawie wyników badań otrzymanych 

w ramach pracy Studenckich Kół Naukowych podkreślają jedynie zrozumienie i potrzebę 

umiędzynarodowienia kierunku Analityka Medyczna (Załącznik 7.5.1). 

 

6. sposoby, częstość i zakres monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak równieżwpływu 

rezultatów umiędzynarodowieniana program studiów i jego realizację 

 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia daje możliwości rozwoju kompetencji dzięki 

łączeniu wiedzy, umiejętności i kształtowaniu postaw. Dzięki pozyskanym projektom 

pracownicy Wydziału mają możliwość współpracować nad standaryzacją sposobów nauczania 

oraz rozwoju metod dydaktycznych. Przekłada się to na udostępnienie studentom nowych 

metod dydaktycznych. Dodatkowo, wypracowanie współpracy naukowej i dydaktycznej na 

poziomie kadry akademickiej umożliwi w przyszłości intensyfikację wymiany studenckiej  
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z krajami partnerskimi. Wykaz umów i uniwersytetów partnerskich uczestniczących  

w wymianie studentów w programie Erasmus + dostępny na stronie internetowej Uczelni  

w zakładce program Erasmus + http://www.umlub.pl/nauka/wspolpraca-z-zagranica/erasmus-

plus/ - w języku polskim oraz http://www.umlub.pl/en/erasmus-plus/ - w języku angielskim. 

Na stronie internetowe UML, w zakładce: Nauka/Erasmus + dostępne są kolejno następujące 

informacje dla studentów i kadry:  

 wykaz Uczelnianych i Wydziałowych Koordynatorów programu;  

 informacje dla studenta – studia wraz z zasadami i terminami rekrutacji;  

 informacje dla studenta i absolwenta – praktyki;  

 programu Student Tutor;  

 prowadzenia zajęć dydaktycznych;  

 szkoleń, wraz z aktami prawnymi i przydatnymi linkami.  

Wyżej opisane aspekty umiędzynarodowienia Wydziału i kierunku mają wpływ m.in. na:  

 różnicowanie treści i wariantów językowych programów studiów, w tym również 

poprzez zapewnienie udziału w nich studentom i dydaktykom zagranicznym. Takie 

działanie, w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich standardów 

kształcenia, a także międzynarodowych akredytacji czy wysokich pozycji  

w międzynarodowych rankingach, ma pozytywny wpływ na podnoszenie jakości 

kształcenia;  

 uczelnia podnosząc swoją międzynarodową rangę, chce mieć możliwość wykazania się 

normami jakości, co jest warunkiem budowy zaufania leżącego u podstaw partnerstw 

międzynarodowych. Są to zmiany, które niewątpliwie oddziałują na Uczelnię i jej 

członków w sposób niezwykle motywujący;  

 tworzone przez uczelnię sieci współpracy w ramach projektów międzynarodowych czy 

też dzięki mechanizmom wymiany, stają się platformami głębszej współpracy, ale 

przede wszystkim służą do przełamywania stereotypów i schematów w postrzeganiu 

innych kultur i społeczeństw;  

 współpraca międzynarodowa służy również do budowania silnej marki Wydziału, która 

charakteryzuje się m.in. konsekwencją w doskonaleniu usług edukacyjnych 

dostosowanych do oczekiwań studentów zagranicznych;  

 jednym z kluczowych wyzwań jest zbudowanie zespołu pracowników dydaktycznych 

w pełni identyfikujących się z tą strategią i studiami anglojęzycznymi.  

O międzynarodowym postrzeganiu programu decyduje bowiem zaangażowanie 

wszystkich pracowników, a nie jedynie lidera projektu.  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7: 

W kontekście umiędzynarodowienia warto podkreślić fakt przystąpienia Wydziału 

Farmaceutycznego UML do Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceutycznych 

(European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP) w 2018 roku. Była to niezwykle cenna 

inicjatywa, zważywszy na to, iż EAFP zrzesza wydziały farmacji wiodących europejskich 

uniwersytetów w celu ułatwienia kontaktów i współpracy między wydziałami oraz wspieranie 

wydziałów członkowskich w opracowywaniu i wymianie opinii na temat metod i programów 

nauczania. 
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

 

1. dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb 

studentów z niepełnosprawnością 

 

Na UML stosowane są uczelniane, materialne i pozamaterialne instrumenty oddziaływania na 

studentów kierunku, mające na celu motywowanie ich do osiągania bardzo dobrych wyników 

uczenia się, występowania o granty, uczestniczenia w międzynarodowych, ogólnopolskich  

i regionalnych konkursach. Wsparcie studentów w procesie uczenia się na Wydziale 

Farmaceutycznym, w tym na kierunku Analityka Medyczna, jest wszechstronne, przybiera 

różne formy adekwatne do efektów uczenia się. Uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, 

ofiaruje pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz  

w przygotowaniu do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności.   

Ponadto sprzyja ich rozwojowi naukowemu, społecznemu i zawodowemu poprzez 

zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich (obowiązkowe konsultacje, minimum 2 

godziny tygodniowo, w ustalonych i znanych studentom godzinach). Informacje dotyczące 

czasu i miejsca odbywania konsultacji są dostępne na stronie internetowej poszczególnych 

jednostek oraz znajdują się na tablicach informacyjnych jednostek prowadzących działalność 

dydaktyczną.  

W pracach na rzecz rozwoju i doskonalenia systemu wspierania i motywowania studentów 

prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia oferty Wydziału w zakresie praktyk 

studenckich, w szczególności pozyskanie funduszy na ich realizację oraz zwiększenie 

współpracy z podmiotami zewnętrznymi oferującymi miejsca praktyki. Ponadto stosowane są 

pozamaterialne elementy motywacyjne, takie jak możliwość zdawania egzaminów w terminie 

„zerowym” dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w trakcie nauczania 

przedmiotu. 

UML posiada rozbudowany system stypendiów i innych form wsparcia finansowego, który 

jest dostosowany do potrzeb różnych grup studentów. Oferowane świadczenia przyznawane  

w ramach funduszu stypendialnego, to: 

 stypendium socjalne; 

 stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

 stypendium rektora dla studentów / doktorantów; 

 zapomoga. 

Szczegółowe przepisy regulujące formy oraz zasady przyznawania świadczeń dla studentów 

(w tym także cudzoziemców) reguluje Regulamin Świadczeń UML (Załącznik 8.1.1). 

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

Zasadność i wysokość przyznanego świadczenia zależą od wysokości dochodu w rodzinie 

studenta oraz liczbie osób w rodzinie. W przypadku zaistnienia szczególnie uzasadnionych 

okoliczności stypendium socjalne może być przyznane w zwiększonej wysokości. Za takie 

szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się: ponoszenie kosztów zamieszkania w Domu 

Studenckim (DS) lub na stancji studenta / doktoranta, który na stałe mieszka poza miejscem 

studiowania, a także brak dochodów i osób zobowiązanych do alimentacji oraz brak renty 
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rodzinnej po rodzicach, czy trudną sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, 

które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane studentowi posiadającemu 

orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie,  

o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co 

najmniej na poziomie krajowym. Stypendium Rektora dla Studentów może także otrzymać 

student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 

 laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

 medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji 

życiowej, która ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej. Może być przyznana  

w szczególności z powodu: urodzenia dziecka, ciężkiej choroby studenta, śmierci lub ciężkiej 

choroby członków najbliższej rodziny studenta (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko 

studenta), klęski żywiołowej czy innego zdarzenia losowego powodującego znaczne 

pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.  

Cudzoziemcy mogą również ubiegać się o stypendium z tytułu osób niepełnosprawnych, 

stypendium rektora czy zapomogę. 

Dla studentów niepełnosprawnych Uczelnia oferuje szereg udogodnień procesu uczenia 

się. Dla studentów słabowidzących dostępne są do wypożyczenia powiększalniki kieszonkowe 

ułatwiające powiększanie tekstu materiałów dydaktycznych. 

Dla studentów słabosłyszących są dostępne aparaty słuchowe umożliwiające komunikacje 

na zajęciach dydaktycznych pomiędzy studentem a wykładowcą. Biblioteka Główna UM 

została wyposażona w oprogramowanie powiększająco-udźwiękowiające oraz zestaw 

komputerowy do czytelni głównej oraz w oprogramowanie powiększająco-udźwiękowiające 

do pracowni komputerowej wraz z klawiaturami z powiększonymi klawiszami dla osób 

słabowidzących. Udogodnienia w zakresie infrastruktury zostały zrealizowane poprzez 

dostępne platformy i podjazdy schodowe dla studentów z niepełnosprawnością ruchową. 

Studenci mają również możliwość zakwaterowania w domach studenckich. Z tej formy 

wsparcia mogą także skorzystać małżonkowie studentów, a także ich dzieci. Kwestie związane 

z zakwaterowaniem w domach studenckich reguluje Załącznik nr 15 do Regulaminu Świadczeń 

UML (Załącznik 8.1.1). 

 

2. zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się 

 

Dla każdego roku studiów na kierunku Analityka Medyczna wyznaczono tzw. opiekuna 

roku, którym jest nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dziekana, prowadzący zajęcia dla 

studentów danego roku, którego zadaniem jest pomoc studentom w ustaleniu terminów 

egzaminów oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Studiów, a także wyznaczono 

koordynatorów kierunku, poszczególnych przedmiotów, kształcenia praktycznego i opiekunów 
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praktyk wakacyjnych. Uczelnia zapewnia również dostęp do źródeł wiedzy objętej programem 

nauczania i ponadprogramowej w ramach działalności Biblioteki Głównej, która regularnie 

uzupełnia księgozbiór o najnowsze wydania pozycji literatury obowiązkowej i uzupełniającej, 

zawartych w sylabusach do poszczególnych przedmiotów/modułów nauczanych w toku 

studiów. 

System wspierania i motywowania studentów w ramach Wydziału i Uczelni obejmuje 

działania skierowanie w sposób pośrednio i bezpośrednio do studentów. Wśród działań 

pomocowych kierowanych do studentów za pośrednictwem nauczycieli akademickich 

wymienić należy systemy wsparcia i rozwoju kadry akademickiej, obejmujące przekazanie 

informacji o możliwościach wsparcia studentów oraz zwiększania wśród kadry dydaktycznej 

kompetencji wspomagających udzielanie indywidualnego wsparcia i motywowania studentów, 

poprzez szkolenia. Wsparcie studentów w procesie uczenia się realizowane jest także poprzez 

stosowanie aktywizujących metod dydaktycznych i umożliwienie studentom zapoznania się  

z nowoczesną aparaturą, z którą będą mieli okazję spotkać się w swojej pracy zawodowej 

diagnosty laboratoryjnego.  

W ramach wydziałowego i uczelnianego systemu jakości kształcenia, przeprowadzane są 

badania ankietowe wśród studentów i absolwentów w celu rozpoznania ich potrzeb  

i oczekiwań w zakresie narzędzi wspierających proces uczenia się. W przyszłości pozwoli to 

na wprowadzenie systemu umożliwiającego regularne uzyskiwanie od studentów tego rodzaju 

informacji. System ten umożliwia także opracowanie i wdrożenie mechanizmów naprawczych 

dotyczących sposobu prowadzenia poszczególnych form zajęć przez poszczególnych 

prowadzących przedmioty. 

 

3. formy wsparcia studentów: 

 

a. krajowa i międzynarodowa mobilność 

Na stronie internetowej UML zamieszczane są aktualne programy, konkursy, wyjazdy czy 

wydarzenia, których celem jest zwiększenie mobilności krajowej i międzynarodowej 

studentów. Celem takich programów jest nie tylko prowadzenie badań naukowych, pozyskanie 

materiałów do publikacji naukowej, ale także nauka języka i poznanie kultury kraju. Studenci 

dzięki takim wyjazdom poznają inne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, realizacji 

innych form aktywności naukowej lub akademickiej. Bardziej szczegółowy opis wsparcia 

mobilności międzynarodowej studentów, łącznie z wykazem umów w ramach programu 

Erasmus plus i form współpracy międzynarodowej znajduje się w opisie kryterium 7. 

Studenci kierunku Analityka Medyczna mają możliwość udziału w krajowym Programie 

Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM), realizowanego w UML. Program 

MOSTUM umożliwia wymianę studentów pomiędzy polskimi Uczelniami Medycznymi, 

których Rektorzy podpisali Porozumienie. Liczba miejsc w ramach programu MOSTUM  

w UML dla studentów kierunku Analityka Medyczna wynosi dla II roku – 1, III roku – 1 i IV 

roku – 1. Zasady wymiany studentów w ramach Programu MOSTUM reguluje Zarządzenie 

Rektora nr 16/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku (Załącznik 8.3.1a). 
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UML dąży do zwiększenia zainteresowania studentów Analityki Medycznej działalnością 

naukową i upowszechnianiem wyników badań własnych, wspierając finansowo ich udział  

w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. 

Studenci kierunku Analityka Medyczna mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje 

naukowe, biorąc czynny udział w działających przy UML Studenckich Kołach Naukowych 

(SKN). Na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2019/2020 zostało 

zarejestrowanych 14 SKN. Informacje o nich znajdują się na stronie 

http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/kola-naukowe/. Na każdy rok kalendarzowy 

działalności SKN przyznawane są środki finansowe przez Prorektora ds. Kształcenia. Ich 

wysokość podawana jest do wiadomości SKN. Środki mogą zostać przeznaczone na realizację 

projektów badawczych czy udział studentów Koła w konferencjach i zjazdach naukowych. 

Koordynacją pracy oraz gromadzeniem i przechowywaniem danych na temat działalności SKN 

zajmuje się Studenckie Towarzystwo Naukowe UML (STN). Regulamin tworzenia, rejestracji 

i działania SKN znajduje się na stronie http://www.stn.umlub.pl/informacje/regu/. 

Studenci kierunku Analityka Medyczna aktywnie uczestniczą w pracach Studenckich Kół 

Naukowych przy: Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej Katedry Diagnostyki 

Laboratoryjnej; Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej; Zakładzie Genetyki Klinicznej 

Katedry Genetyki Medycznej; Samodzielnej Pracowni Biologii Medycznej; Zakładzie 

Wirusologii; Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki 

Mikrobiologicznej; Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii; Katedrze i Klinice 

Pneumonologii, Onkologii i Alergologii; Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej z Pracownią 

Toksykologii Sądowej. Efekty prowadzonej w latach 2015-2019 działalności naukowej przez 

studentów Analityki Medycznej w postaci 15 publikacji pełnotekstowych oraz 166 doniesień 

konferencyjnych krajowych i międzynarodowych przedstawiono w Załączniku 8.3.2a.  

Studenci Analityki Medycznej w ramach działalności Kół Naukowych zgłębiają swoją 

wiedzę teoretyczną, poszerzają umiejętności praktyczne oraz rozwijają kompetencje przyszłych 

diagnostów laboratoryjnych. Uczestniczą oni w organizowaniu konferencji naukowych (II-VI 

Konferencja: Zachowania prozdrowotne studentów oraz uczniów szkół średnich; VI Forum 

Młodych Przyrodników: Rolnictwo Żywność Zdrowie), biorą czynny udział w przygotowaniu 

i realizacji projektów festiwalowych (niektóre dostają nagrody za najlepsze projekty 

realizowane w UML), publikują badania naukowe w monografiach i czasopismach, zdobywają 

nagrody i wyróżnienia, biorąc czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach 

naukowych, m.in. Ogólnopolska Konferencja Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki 

Medycznej (Lublin), Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „NoMAD Medical 

and Diagnostic Procedures” (Lublin), Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny 

Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wschodząca Diagnostyka (Białystok), Ogólnopolska 

Konferencja Studencka „Wejrzenie w nowotworzenie” (Lublin) oraz International Students' 

Conference of Young Medical Researchers (Wrocław), International Medical Congress for 

Students and Young Doctors (Lublin), International Conference on Pharmaceutical and 

Medical Sciences (Poprad, Slovakia). Członkowie Kół mogą szerzyć naukową promocję 

środowiska diagnostów laboratoryjnych aplikując na stypendia lokalne: stypendium rektora dla 

studentów UML i stypendium z własnego funduszu stypendialnego UML oraz wojewódzkie: 

stypendium Prezydenta Miasta Lublin w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla 

studentów i doktorantów” i Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego.  

http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/kola-naukowe/
http://www.stn.umlub.pl/informacje/regu/
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b. wchodzenie na rynek pracy lub kontynuowanie edukacji 

 

Działania w obszarze przygotowania studentów Analityki Medycznej do wejścia na rynek 

pracy lub dalszej edukacji realizowana jest w ramach funkcjonowania Biura Karier UML. Biuro 

Karier zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę gruntownie wykształconą w obszarze psychologii, 

socjologii oraz pedagogiki, z bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa zawodowego, 

coachingu, prowadzenia warsztatów oraz szkoleń. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz pracodawców, a także mając na 

uwadze coraz większy nacisk instytucji rynku pracy na wagę kompetencji społecznych Biuro 

Karier prowadzi warsztaty i treningi pozwalające na ich doskonalenie.  

Biuro Karier w 2018 oraz 2019 roku zrealizowało następujące warsztaty/szkolenia wspierające 

studentów, w tym także studentów Analityki Medycznej: 

 Inteligencja emocjonalna- trening kształtowania kompetencji społecznych,  

 Jak poradzić sobie z „trudnymi” emocjami, 

 Komunikacja z pacjentem pediatrycznym,  

 Komunikacja z pacjentem z chorobą nowotworową,  

 Komunikacja z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, 

 ABC budowania poczucia wartości,  

 Genokosmetyki- kosmetyki przyszłości- spotkanie z firmą Vitagenum,  

 Biznes apteczny w pigułce czyli „Ads” apteka dla sprzedaży,  

 Warsztat o ziołolecznictwie prowadzony prze DOZ S.A. pt.: „Natura w nowym 

wydaniu”,  

 ABC dietetyka- warsztat modułowy,  

 Ścieżka kariery „Lekarz w administracji państwowej”,  

 Trening budowania własnej wartości,  

 Jak sobie radzić w sytuacjach stresowych. Zarządzanie stresem i emocjami, 

 Komunikacja z pacjentem- trening interpersonalny,  

 Inteligencja emocjonalna w zawodzie lekarza,  

 Planowanie i działanie- techniki osiągania celów, 

 Tworzenie map myśli- efektywne metody nauki, 

 Jak przekazywać trudne informacje?, 

 Radzenie sobie ze stresem i emocjami,  

 Emocje w pigułce- spraw by działały na twoją korzyść,  

 Komunikacja z pacjentem onkologicznym,  

 Spotkanie z firmą Jark Belfast Ltd. Summer Student Recruitment Program 2019, 

 Trening autogenny Schultza oraz inne metody relaksacyjne,  

 Przekonania- jak myśleć, by się wspierać zamiast ograniczać, 

 Marka osobista- jak budować swój wizerunek na rynku pracy?, 

 Pielęgniarko- czy zbieranie doświadczenia zawodowego w kraju i za granicą jest 

przydatne do dalszego rozwoju, 

 Oswajanie emocji, 

 Study life balance. 
 

Biuro Karier w ramach przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy realizuje również: 
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 doradztwo zawodowe z elementami coachingu, 

 doradztwo kompetencyjne, 

 przygotowanie do wejścia na rynek pracy (dokumenty aplikacyjne, rozmowa 

kwalifikacyjna), 

 badanie losu absolwentów w celu dostosowania kierunku studiów i programu kształcenia 

do potrzeb rynku pracy, 

 organizację nieobowiązkowych praktyk celem zdobycia doświadczenia zawodowego, 

 organizację wizyt studyjnych, 

 coroczną organizację wraz z Biurem Promocji i Rozwoju Uczelni UML wydarzenia 

„Spotkania z Medycznym Rynkiem Pracy”, umożliwiającego studentom kontakt  

z rynkiem pracy i jego oczekiwaniami. 

W ramach corocznych „Spotkań z Medycznym Rynkiem Pracy” dla kierunku Analityka 

Medyczna organizowano spotkania:  

 „Kariera w CBA – Analitycy sektora ochrony zdrowia CBA”, 

 „Zarządzanie danymi z badań klinicznych i pharmacovigilance- obecne regulacje  

i uwarunkowania rynkowe”, 

 „ABC działalności gospodarczej w branży medycznej- pigułka na start. Zasady 

prowadzenia własnej firmy oraz narzędzia wsparcia finansowego”, 

 Genokosmetyki- kosmetyki przyszłości- spotkanie z firma Vitagenum,  

 „Kariera w administracji państwowej- możliwe ścieżki rozwoju zawodowego  

w strukturach Narodowego Funduszu Zdrowia”, 

 „Kariera w przemyśle- laboratoria i zakłady badawcze”, 

 warsztaty, treningi i spotkania dotyczące rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku 

pracy- realizowane przez pracowników Biura Karier oraz podmioty zewnętrzne, 

 spotkania z pracodawcami. 
 

Na stronie internetowej Biura Karier udostępniane są także oferty pracy. Dla absolwentów 

Analityki Medycznej w 2018 roku udostępniono 10 ofert, w 2019 roku 8 ofert. Wszystkie 

zgłoszone oferty były ofertami krajowymi, nie odnotowano ofert zagranicznych dla 

wskazanego kierunku. 

Biuro Karier współpracuje też z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, co umożliwia 

studentom poznanie najnowszych form wsparcia materialnego i edukacyjnego oferowanego 

przez urzędy pracy. Współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Ekonomii Społecznej, 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, 

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie realizacji warsztatów  

i szkoleń o tematyce psychologicznej, ekonomicznej i medycznej. Od maja 2016 roku Biuro 

Karier jest także członkiem Klubu Pracodawców i aktywnie uczestniczy  

w wydarzeniach związanych z jego działalnością. Praca nad przygotowaniem studentów do 

podejmowania ról społeczno-zawodowych zaowocowała otrzymaniem wyróżnienia w związku 

z Jubileuszem 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. 

Wsparcie związane z wejściem studentów Analityki Medycznej na rynek pracy jest również 

realizowane przez system miesięcznych praktyk zawodowych w medycznym laboratorium 

diagnostycznym, realizowanych po II, III i IV roku studiów. Odbyte praktyki zwiększają 

wartość absolwentów w oczach pracodawców, gdyż pozwalają studentom zdobyć cenne 
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doświadczenie zawodowe, rozwijać ich umiejętności interpersonalne, zapoznać się z realnym 

zakresem obowiązków i wyzwań w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz poznać 

jego strukturę organizacyjną.  

Ponadto uczestnictwo studentów Analityki Medycznej w ramach Kół Naukowych zwiększa 

szansę przyszłych absolwentów na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Stają się oni bardziej 

atrakcyjni na rynku pracy. Uczestnicy Kół kształtują kompetencje, nabywają unikatowych  

i cennych kwalifikacji zawodowych, które mogą skutecznie wykorzystać w pracy diagnosty 

laboratoryjnego. Ponadto krajowe i międzynarodowe wystąpienia studentów o charakterze 

publicznym wzmacniają ich samoocenę, podnoszą poziom motywacji do aktywności 

społecznej i zawodowej. Wspierają studentów w rozwoju osobistym i zawodowym. Pozwalają 

sprawdzić się im w realnych warunkach stresu i kontaktu z innymi osobami przy 

demonstrowaniu swojej wiedzy i umiejętności. 

Kolejną formą wsparcia studentów Analityki Medycznej w rozwoju i podnoszeniu 

kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji, szczególnie pożądanych na rynku pracy, jest 

możliwość udziału w projektach realizowanych w UML, współfinasowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Szkolenia odbywają się poza tokiem studiów, są prowadzone przez uznanych specjalistów  

z poszczególnych zagadnień, w tym podmioty zewnętrzne wybierane na drodze przetargu. Po 

ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający podniesienie 

kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo projekty zakładają przeprowadzenie bilansu 

kompetencji dla każdego uczestnika. Bilans ma zbadać poziom pożądanych kompetencji przed 

udziałem w szkoleniach i po ich zakończeniu. Podsumowaniem bilansu mają być rekomendacje 

do zmian podstawowych obowiązujących programów kształcenia na poszczególnych 

kierunkach, które zostaną wprowadzone uchwałą Senatu z zaleceniami zmian sylabusów. 
 

Poniżej przedstawiono projekty skierowane dla studentów Analityki Medycznej: 
 

 Projekt „PracticalMED activity – wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie”, realizowany w latach 2017-2019, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Nr.POWR.03.01.00-00-S164/17-00).  

Celem projektu było podniesienie kompetencji specjalistycznych studentów kierunków 

kształcenia praktycznego UML poprzez wdrożenie wysokiej jakości krajowych i zagranicznych 

programów stażowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

Wsparcie w ramach realizacji projektu obejmowało również: wypłatę wynagrodzenia stażyście 

za realizację stażu, pokrycie kosztów materiałów zużywalnych, pokrycie kosztu 

zakwaterowania poza miejscem zamieszkania na czas stażu, zapewnienie ubezpieczenia 

stażysty na czas stażu, zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów badań lekarskich stażysty.  

W okresie trwania projektu studenci Analityki Medycznej mogli uczestniczyć  

w następującym stażu: 

Zadanie 1. Staże krajowe dla studentów/tek kierunku Analityka Medyczna. 

W projekcie uczestniczyło 22 studentów V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

Analityka Medyczna (1-sza edycja- 9 osób, 2-ga edycja- 13 osób), którzy odbyli staże krajowe 

w laboratoriach diagnostycznych. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem  
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i spotkał się z licznymi wyrazami zadowolenia studentów.  
 

 Projekt „HQMedEd - High Quality Medical Education- Zintegrowane Programy 

Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, realizowany w latach 2018-2022,  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 

III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy 

szkół wyższych (Nr. POWR.03.05.00-00-Z023/17).  
 

Zadanie 2. STUDENTS UP! – CERTYFIKOWANE SZKOLENIA dla studentów 4 ostatnich 

semestrów studiów wielu kierunków, w tym także kierunku Analityka Medyczna - łącznie 

68 uczestników/czek kierunku Analityka Medyczna w czasie 4-ech edycji projektu. 

Moduł ma celu podniesienie kompetencji studentów poprzez przeprowadzenie: 

certyfikowanych szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych, zajęć 

warsztatowych kształcących kompetencje zawodowe i komunikacyjne oraz dodatkowych 

zadań w formie projektowej rozwijających kompetencje zawodowe, analityczne  

i komunikacyjne. 

Tematyka i czas trwania szkoleń: 

 Podstawy laboratoryjnej diagnostyki schorzeń o podłożu autoimmunologicznym (24h/gr.); 

 Diagnostyka procesów autoimmunologicznych (24h/gr.), 

 Flebotomia (8h/gr.). 

 Analiza statystyczna danych w medycynie laboratoryjnej (35h/gr.), 

 Praktyczna statystyka w medycynie laboratoryjnej. Planowanie badań i opracowywanie 

wyników (35h/gr.), 

 Walidacja metod pomiarowych w laboratorium medycznym (24h/gr.), 

 Zarządzanie danymi i statystyką w laboratorium medycznym (16h/gr.), 

 Organizacyjna i ekonomiczna analiza współpracy laboratorium z oddziałem szpitalnym 

(24h/gr.), 

 Point-of-care testing (8h/gr.), 

 Algorytmy doboru badań i postępowania diagnostycznego w medycynie (24h/gr.), 

 Optymalizacja procedur pracy w laboratorium mikrobiologicznym (8h/gr.). 
 

Zadanie 3. – STUDENTS UP! ZADANIA W FORMIE PROJEKTOWEJ poprzez 

wykorzystanie Centrum Symulacji Medycznej UML tzw. „SZPITAL PRZYSZŁOŚCI”- 

skierowane do studentów 4 ostatnich semestrów studiów wielu kierunków, w tym także 

kierunku Analityka Medyczna - łącznie 12 uczestników/czek kierunku Analityka Medyczna  

w czasie 12-stu edycji (x 4 lata). 

„SZPITAL PRZYSZŁOŚCI” – polega na podniesieniu kompetencji zawodowych, 

komunikacyjnych oraz analitycznych studentów poprzez dodatkowe, wykraczające poza 

program studiów, interprofesjonalne zadania praktyczne (scenariusze) realizowane w formie 

projektowej, w środowisku symulowanego szpitala, w warunkach wysokiej wierności  

w Centrum Symulacji Medycznej UML. Zadania są realizowane w grupach 10-osobowych,  

w zespołach interdyscyplinarnych w oparciu o scenariusze z następujących zagadnień:  

 Zintegrowana opieka onkologiczna. 

 Stany nagłe w aspekcie interdyscyplinarnym.  

 Komunikacja w zespole interprofesjonalnym  

 Interdyscyplinarna diagnostyka laboratoryjna.  
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 Geriatryczna opieka interdyscylinarna.  

 Interprofesjonalne działanie w medycznych sytuacjach nagłych i kryzysowych.  

 Mój pierwszy dzień w pracy w szpitalu.  

 Czy jesteś gotowy na TO (Trakt Operacyjny)?  

 Holistyczna opieka nad pacjentkami ciężarnymi.  

 Opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychiatrycznymi.  

 Tworzenie i zwiększenie efektywności pracy interprofesjonalnych zespołów medycznych.  

 Cukrzyca, zaburzenia odżywiania, metaboliczne, endokrynologiczne i otyłość w różnym 

wieku jako wyzwanie dla zespołów medycznych. 

 Ofiary przemocy w aspekcie opieki medycznej. 

 Alergie w aspekcie interprofesjonalnym.  

W/w scenariusze dotyczą zagadnień medycznych, wymagających współpracy w zespole 

interprofesjonalnym i pozwalają na wdrożenie ogólnych zasad postępowania oraz zrozumienie 

ciągu przyczynowo-skutkowego pomiędzy zadaniami poszczególnych członków zespołu, jak  

i zespołów pracujących w poszczególnych oddziałach, laboratoriach, aby zapewnić ciągłość  

i skuteczność procesu diagnostyczno-terapeutycznego.  
 

 Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II 

edycja”, realizowany w latach 2019-2023, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  

i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (Nr. POWR.03.05.00-00-

Z011/18-00).  

Zadanie 2 - Podnoszenie kompetencji u studentów kierunku Analityka Medyczna- łącznie 80 

uczestników IV i V roku w ciągu 4-ech edycji. 

Tematyka i forma szkoleń certyfikowanych prowadzących do uzyskania kwalifikacji 

zawodowych i kompetencji komunikacyjnych, analitycznych i informatycznych: 

1. Od pomysłu do realizacji zastosowanie metod molekularnych i proteomiki  

w projektowaniu i tworzeniu oraz dystrybucji testów i odczynników wykorzystywanych  

w diagnostyce. 

Forma zajęć: wykłady 12h 

2. Zastosowanie nowoczesnych technik w pozyskiwaniu i przekazywaniu wiadomości na temat 

zapotrzebowania i możliwości projektowania oraz wykorzystania nowych produktów 

diagnostycznych. 

Forma zajęć: warsztaty 6h; seminaria 8h 

3. Gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych otrzymywanych w związku z projektowaniem, 

modyfikowaniem i wytwarzaniem testów oraz odczynników diagnostycznych z użyciem metod 

molekularnych i proteomiki.  

Forma zajęć: warsztaty 6h; seminaria 8h 

Wizyty studyjne i warsztaty: Studenci IV i V r. 4 os. (20 % uczestników szkoleń) na 1 edycję, 

16os./4 edycje. Polska: 2 wizyty studyjne x 2 dni/1 edycję, 8 wizyt studyjnych x 2 dni/4 edycję 

oraz 1 warsztat x 5 dni/edycję, 4 warsztaty x 5 dni/ 4 edycje. 

Udział w warsztatach i wizytach studyjnych w krajowych ośrodkach zajmujących się 

modyfikowaniem i wytwarzaniem testów diagnostycznych, odczynników i materiałów 
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diagnostycznych będzie etapem praktycznym wykorzystywania nabytych informacji oraz 

umiejętności podczas szkoleń. 
 

Informacje o w/w projektach znajdują się na stronie 

http://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/. 
 

Ponadto kadra dydaktyczna posiadająca duże doświadczenie i kontakty ze środowiskiem 

zawodowym diagnostów laboratoryjnych pomaga studentom zgłaszającym się z prośbą  

o znalezienie miejsca pracy. Umożliwia kontakt z potencjalnym miejscem pracy, a podczas 

zajęć z Praktycznej nauki zawodu poświęca szczególną uwagę studentom na czynności  

i zachowania pożądane przez potencjalnych pracodawców. Kontakty kadry dydaktycznej służą 

jako forma rekomendacji dla poszukujących zatrudnienia studentów. 

UML wspiera także absolwentów Analityki Medycznej w kontynuowaniu edukacji poprzez 

możliwość odbywania studiów podyplomowych, podjęcia specjalizacji z laboratoryjnej 

diagnostyki medycznej i mikrobiologii medycznej oraz przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. 

 

c. aktywność studentów: sportowa, artystyczna, organizacyjna, w zakresie 

przedsiębiorczości  

 

UML wspiera również sportowe, artystyczne oraz organizacyjne aktywności studentów. Na 

terenie kampusu UML działają organizacje studenckie i doktoranckie, otwarte na nowych 

członków, dysponujące odpowiednią infrastrukturą (biuro oraz sprzęt), niezbędną do 

zapewnienia im prawidłowego funkcjonowania.  

 Chór Akademicki, tworzą studenci i pracownicy wszystkich wydziałów UML oraz 

pasjonaci z innych lubelskich uczelni. To grupa przyjaciół, która wyśpiewuje liczne 

nagrody i wyróżnienia. Dzięki finansowemu wsparciu władz Uczelni chór uczestniczy 

w warsztatach muzycznych, festiwalach i tournee koncertowych w wielu krajach 

Europy oraz nagrał trzy płyty CD- Kolędy śpiewa Chór Akademii Medycznej  

w Lublinie (2001), Musica Ecclesiae Nova (2008) i MedyKolędy (2010). Chór 

uczestniczy także w akcjach charytatywnych oraz promuje się podczas Dni Otwartych 

UML.  
 

 Duszpasterstwo Akademickie „Łukasz”, zajmuje się formacją duchową studentów. 

Organizuje wiele ciekawych spotkań, rekolekcji, konferencji i obozów wakacyjnych.  

W ramach Duszpasterstwa akademickiego „Łukasz” działają następujące wspólnoty: 

Odnowa w Duchu Świętym „Woda żywa”, Ruch Czystych Serc, Diakonia Muzyczna, 

Grupa Jana Pawła II, Klinika Męskiej i Kobiecej Duszy.  
 

 Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UML (KU AZS UML), zrzesza 

sportowców i aktywnych fizycznie studentów. Obecnie posiada ponad 250 członków.  

We współpracy z AZS Środowiska Lubelskiego organizuje: Akademickie Mistrzostwa 

Województwa Lubelskiego, Akademickie Mistrzostwa Polski, Uniwersjadę Studentów I roku. 

Dla studentów UML Klub prowadzi treningi w sekcjach, otwarte zajęcia sportowe w soboty,  

w ramach „Wolnej Hali”, organizuje turnieje, obozy oraz wyjazdy integracyjne. Uczestnicy 

sekcji sportowych KU AZS UML reprezentują naszą uczelnię w wielu dyscyplinach, zarówno 

http://www.umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/
http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/organizacje-studenckie/duszpasterstwo-akademickie-lukasz/
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w sportach indywidualnych, jak i drużynowych, zdobywając liczne medale, a także biorą udział 

w meczach charytatywnych oraz akcjach profilaktycznych (Lubelski Studencki Rejs 

Profilaktyczny).  

 W ramach KU AZS UML studenci Analityki Medycznej reprezentują naszą Uczelnię 

m.in. na Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, Akademickich 

Mistrzostwach Polski oraz Akademickich Mistrzostwach Szkół Medycznych: sekcja Pływacka 

(studentka V roku), sekcja Futsal Kobiet (studentka III roku), sekcja Siatkówka Kobiet 

(studentka III roku), sekcja Futsal Mężczyzn (student I roku). 
 

 Zespół Pieśni i Tańca, jest pierwszym i jedynym w Polsce i w Europie zespołem 

folklorystycznym na Uczelni Medycznej, założonym w 1979 roku. Obecnie w zespole pracują 

trzy grupy taneczne, kapela oraz soliści w sumie ponad 100 osób- w większości są to studenci 

oraz absolwenci UML. W swoim programie Zespół prezentuje tańce i przyśpiewki ludowe oraz 

utwory instrumentalne na kapelę z wielu regionów Polski, a także tańce narodowe (Polonez, 

Krakowiak, Kujawiak z oberkiem oraz Mazura z okresu Księstwa Warszawskiego) i z regionu 

Lubelszczyzny (lubelskie, powiślańskie, podlaskie, zamojskie i biłgorajskie). Zespół Pieśni  

i Tańca jest laureatem wielu festiwali i konkursów, a za swoją działalność artystyczną otrzymał 

odznaczenia, medale i dyplomy. Przez 40 lat działalności Zespół koncertował we wszystkich 

krajach Europy i większości Świata. Dzięki istnieniu i wsparciu tej organizacji studenci mogą 

rozwijać swoją pasję do tańca i śpiewu. Zespół spełnia również ogromną rolę integrującą 

społeczność studencką, a także kształtującą postawy patriotyczne. Zadaniem Zespołu 

jest krzewienie kultury ludowej, troska o zachowanie tradycyjnej polskiej muzyki i tańca 

ludowego, ochrona folkloru, jako naszego bogactwa narodowego, ukazanie jego 

zróżnicowanego bogactwa i piękna.  

 W Zespole Pieśni i Tańca działają studenci Analityki Medycznej, reprezentujący naszą 

Uczelnią na wielu koncertach i festiwalach folklorystycznym w kraju i za granicą (2016 rok- 

Macedonia, 2017 rok - Portugalia, 2018 rok - Grecja, 2019 rok - Litwa). Dwóch studentów V 

roku tańczy w Zespole oraz studentka III roku gra na instrumencie (skrzypce). Działalność 

studentów Analityki Medycznej w Zespole opiera się też na pracy społecznej, jaką wykonują 

na rzecz promowania uczelni i zawodu diagnosty laboratoryjnego, m.in. uczestniczą w Dniach 

Otwartych UML, koncertach charytatywnych, akcjach promujących profilaktykę (Europejski 

Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) oraz akcjach „Mam folklor we krwi" i „Bloody 

Wednesday”, gdzie oddają krew.  

 Organizacja Centrum Wolontariatu UML, którego członkiem może zostać każdy student 

UML. Celem Organizacji jest propagowanie idei wolontariatu wśród społeczności 

akademickiej, inicjowanie i wspieranie różnych form działań wolontariackich w społeczności 

akademickiej UML, podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami świadczącymi 

pomoc potrzebującym, udzielanie ogólnych informacji o wolontariacie. Studenci-

wolontariusze należący do Organizacji dobrowolnie odbyli 525 godzin dyżurów w Hospicjum 

Dobrego Samarytanina w Lublinie. Na ich koncie są także liczne akcje m.in. zabawy 

okolicznościowe dla pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, bal andrzejkowy 

dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublinie, „Bal na ...47 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 107 

 

chromosomów", akcja „Szlachetna Paczka”, Mikołajki z akcją Pomóż Dzieciom Przetrwać 

Zimę. Wolontariusze wpierają również Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.  

 Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, tworzą wszyscy studenci 

Uczelni. Spośród studentów wyłaniana jest na drodze wyborów Rada Uczelniana Samorządu 

Studentów (RUSS). Do zadań Samorządu należy np.: obrona praw studenta, czuwanie nad 

sprawami pomocy materialnej, wspomaganie inicjatyw kulturalnych, sportowych oraz 

naukowych, a także tworzenie instytucji zajmujących się taką działalnością, współpraca  

z władzami UML oraz z samorządami innych uczelni.  
 

 Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UM Lublin, STDL UM Lublin 

(dawniej Lubelskie Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej, LTSAM) jest organizacją 

skupiającą studentów kierunku Analityka Medyczna, działającą przy UML od listopada 2010 

roku. Główne priorytety Towarzystwa to propagowanie zdrowego stylu życia, promocja 

kierunku i zawodu diagnosty laboratoryjnego wśród społeczności oraz współpraca zarówno ze 

środowiskiem uczelnianym, jak i zawodowym. Do realizowanych przez Towarzystwo zadań 

umożliwiających studentom Analityki Medycznej rozwój osobisty i zawodowy należy: 
 

 Organizacja szkoleń, kursów oraz wykładów otwartych 

STDL jest organizatorem cieszącego się co roku dużą popularnością kursu pobierania krwi 

żylnej oraz kursu pobierania krwi włośniczkowej. Kursy pozwalają studentom Analityki 

Medycznej poszerzyć wiedzę oraz rozwijać umiejętności praktyczne niezbędne do 

wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Ponadto STDL we współpracy z Polskim 

Czerwonym Krzyżem organizuje dla studentów kurs Pierwszej Pomocy.  

Tydzień Umiejętności Praktycznych to seria zajęć fakultatywnych organizowanych przez 

Centrum Symulacji Medycznej wraz z SKN Symulacji Medycznej UML we współpracy  

z IFMSA- Poland Oddział Lublin, Młodymi Medykami- EMSA Lublin oraz STDL. Celem 

projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych oraz umiejętności praktycznych 

studentów UML, w obrębie infrastruktury dydaktycznej CSM. Więcej informacji o projekcie 

znajduje się na stronie https://tup.umlub.pl/. 

Studenci Analityki Medycznej także mają możliwość uczestnictwa w organizowanych przez 

STDL wykładach otwartych, prowadzonych przez kadrę dydaktyczną UML, m.in. ,,Skąd 

pacjenci mogą czerpać wiedzę medyczną?"; „Wpływ błędów przedanalitycznych na wynik 

badania laboratoryjnego”; "Szczepionki- wczoraj, dzisiaj i jutro"; "Podróż? Dowiedz się kto Ci 

towarzyszy!- Wirusy/ Pasożyty/ Bakterie"; „Nieklasyczne oddziaływanie witaminy D” czy 

"MicroRNA- nowe szanse diagnostyczne". 
 

 Organizacja konferencji naukowych, warsztatów i symulacji diagnostycznych 

 

25 maja 2019 roku odbyła się już VII Ogólnopolska Konferencja Studenckiego 

Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych UM w Lublinie, organizowana corocznie przez 

członków Towarzystwa i UML. W czasie trwania sesji interdyscyplinarnej mają miejsce 

wystąpienia o różnorodnej tematyce związanej z diagnostyką laboratoryjną, obejmującej 

aspekty nowoczesnych badań jak i typowych metod stosowanych w badaniach 

https://tup.umlub.pl/
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diagnostycznych. Są to zarówno prace badawcze jak i przeglądowe. Po zakończeniu 

Konferencji studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności na warsztatach. 

Ponadto w dniach 29 - 31 maja 2015 roku STDL i UML byli organizatorami  

I Ogólnopolskich Symulacji Diagnostycznych, corocznie odbywających się na innej uczelni 

medycznej. Symulacje Diagnostyczne są programem mającym na celu postawienie studentów 

kierunku Analityka Medyczna przed szeregiem przypadków diagnostycznych, z którymi będą 

mieli do czynienia w trakcie pracy w zawodzie Diagnosty Laboratoryjnego. Zadaniem 

uczestników jest wnikliwa analiza danego przypadku na podstawie dostępnych danych  

i własnej wiedzy, przeprowadzenie odpowiedniej procedury diagnostycznej za pomocą 

dostępnej aparatury oraz interpretacja uzyskanych wyników badań. Każdy przypadek dotyczy 

innej dziedziny Diagnostyki Laboratoryjnej. Dany problem wymaga od studenta nie tylko 

wiedzy teoretycznej z zakresu profilu danej specjalizacji, ale również umiejętności 

praktycznych nabytych w trakcie zajęć odbytych na studiach.  

Celem Symulacji Diagnostycznych jest uświadomienie studentom rangi i odpowiedzialności 

jaką niesie za sobą zawód Diagnosty Laboratoryjnego, promocja kierunku Analityka Medyczna 

na terenie całego kraju, poprzez zaangażowanie w program studentów z różnych uczelni  

w Polsce, integracja studentów Analityki Medycznej, w szczególności członków stowarzyszeń 

tego kierunku z różnych miast, a także mobilizacja studentów do poszerzenia wiedzy  

i praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności oraz rozwijanie umiejętności 

kreatywnego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pracy w zespole. 
 

 Promocja zdrowia dzięki organizacji akcji profilaktycznych 

 

STDL jest współorganizatorem i/lub uczestnikiem licznych akcji profilaktycznych (m.in. 

„Biała Niedziela”; „Zdrowie pod kontrolą”; „Zdrowa jesień”; „Pacjent pod Opieką Diagnosty- 

Tarczyca"; „Ciąża pod Opieką Diagnosty”). Ich celem jest szerzenie wśród mieszkańców 

Województwa Lubelskiego wiedzy o konieczności wykonywania badań profilaktycznych, 

przygotowaniu się do nich, a także istocie profilaktyki prozdrowotnej. Podczas akcji studenci 

Analityki Medycznej wychodzą pacjentom naprzeciw - w galeriach handlowych oraz 

okolicznych miejscowościach dokonują bezpłatnych pomiarów glikemii przygodnej, ciśnienia 

tętniczego, mierzą poziom tkanki tłuszczowej oraz oznaczają grupy krwi, a także udzielają 

porad w zakresie profilaktyki chorób i odpowiedniego przygotowania pacjentów do badań 

laboratoryjnych. Jednocześnie STDL organizuje „Laboratorium Pluszowego Misia”, czyli 

spotkania z dziećmi, które mają okazję zobaczyć interesujące zjawiska oraz wykonać wspólnie 

ze studentami ciekawe doświadczenia chemiczne. Laboratorium ma na celu rozwijanie 

kreatywnego myślenia i pobudzenie wyobraźni wśród najmłodszych. Eksperymenty są 

organizowane w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, przedszkolach, a także 

galeriach handlowych przy okazji akcji profilaktycznych. Ponadto STDL we współpracy  

z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz UML organizuje wydarzenie 

„Bloody Wednesday”, podczas którego wszyscy - studenci, pracownicy, absolwenci, 

mieszkańcy, przypadkowi przechodnie mogą oddać krew.  
 

 Integracja studentów Analityki Medycznej w obrębie kierunku, ze studentami UM 

oraz kierunków innych uczelni o podobnym profilu 
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STDL jest jedną z 11 tego typu organizacji istniejących w naszym kraju i działających na 

Uniwersytecie Medycznym przy kierunku Analityka Medyczna. Organizowane przez 

Towarzystwa ogólnopolskie spotkania (Zjazdy Prezydiów, Debaty Studentów, Konferencje 

Naukowe, Symulacje Diagnostyczne) umożliwiają studentom poznawanie siebie nawzajem, 

nawiązywanie współpracy ze studentami innych uczelni medycznych, wymianę wiedzy  

i doświadczeń oraz integrację z przyszłym środowiskiem zawodowym, promując jednocześnie 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
 

 Promocja kierunku Analityka Medyczna 
 

Członkowie STDL biorą coroczny czynny udział w akcji ogólnopolskiej z okazji Dnia 

Diagnosty Laboratoryjnego oraz w Dniu Otwartym UML, poszerzając wiedzę społeczeństwa 

na temat zawodu Diagnosty Laboratoryjnego oraz zachęcając przyszłych studentów do wyboru 

naszej uczelni, a w szczególności kierunku Analityka Medyczna. Ponadto STDL jest autorem 

projektu „LaboratoryPoint”, prezentowanego corocznie podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki. 

Stanowi on połączenie Laboratorium Pluszowego Misia, skierowanego w stronę najmłodszych, 

oraz akcji profilaktycznej, mającej na celu promocję zdrowego stylu życia i profilaktyki 

prozdrowotnej poprzez zachęcanie społeczeństwa do wykonywania badań laboratoryjnych.  

W 2016 roku podczas XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki STDL uzyskał dyplom za najlepszy 

studencki projekt festiwalowy pod tytułem „Diagnopolis” zrealizowany w UML. 
 

 Współpraca ze środowiskiem zawodowym diagnostów laboratoryjnych 

 

STDL jest także organizatorem spotkań z przedstawicielami medycznych laboratoriów 

diagnostycznych, a jego członkowie biorą udział w dniach otwartych, organizowanych przez 

laboratoria medyczne. 
 

Kontakt do wymienionych powyżej organizacji studenckich wraz z opisem ich działalności 

można znaleźć na stronie internetowej UML https://www.umlub.pl/studenci-i-

doktoranci/organizacje-studenckie/ oraz na portalach społecznościowych. 

 

 

4. system motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności 

naukowej oraz sposoby wsparcia studentów wybitnych 

 

Student może otrzymać stypendium, gdy osiągnie średnią nie mniejszą niż 4,01 lub posiada 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie  

co najmniej na poziomie krajowym. 

Ponadto co roku w trakcie uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów nagradzani 

są najlepsi absolwenci oraz absolwenci zaangażowani w działalność naukową oraz społeczną  

i organizacyjną na rzecz Uczelni. 

 

5. sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej 

 

Informacja o wprowadzeniu Regulaminu Świadczeń UML umieszczana jest na stronie 

internetowej Uczelni oraz w gablotach ogłoszeniowych Działu Spraw Socjalnych Studentów  
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i Dziekanatu. Za tym pośrednictwem studenci informowani są o rodzajach świadczeń,  

o terminach zbierania dokumentów, terminach i wynikach prac komisji stypendialnych, 

terminach wypłat przyznanych świadczeń. Studenci mogą również uzyskać informacje 

bezpośrednio od pracowników Działu Spraw Socjalnych Studentów osobiście, telefonicznie 

lub mailowo. 

 

6. sposób rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów oraz 

jego skuteczności 

 

Studenci UML mogą wnosić skargi i wnioski pisemnie, za pomocą Portalu Studenta 

(Wirtualnej Uczelni), a także ustnie do protokołu. Za formę pisemną uważa się również skan 

dokumentu wniesiony drogą poczty elektronicznej lub faxem. Organami uprawnionymi do 

rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych przez studentów są odpowiednio: Rektor, 

Prorektor ds. Kształcenia lub Dziekani. Zgłoszenia studentów przyjmowane są odpowiednio 

przez Biuro Rektora, Sekretariat Prorektora lub Dziekana. Skargi i wnioski są rozpatrywane  

i załatwiane bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu. 

Szczegółowe przepisy dotyczące składania skarg i wniosków reguluje Zarządzenie  

Nr 104/2014 Rektora UML z dnia 19 sierpnia 2014 roku (Załącznik 8.6.1). 

Wnioski i skargi na Wydziale Farmaceutycznym przyjmowane są w Sekretariacie 

Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14. 

 

7. zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym 

kwalifikacji kadry wspierającej proces kształcenia 

 

Administracyjna obsługa studentów Wydziału prowadzona jest przez Dziekanat Wydziału 

Farmaceutycznego i inne jednostki administracyjne Uczelni. Sprawną obsługę wspierają 

uczelniane systemy informatyczne, tj. Zintegrowany System Informatyczny, Platforma 

Studenta, Intranet.  

Biorąc pod uwagę zaangażowanie pracowników Wydziału w bezpośrednią pomoc 

studentom związaną z organizacją ich życia w ramach uczelni, pomocy udzielają zarówno 

nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjny, ze szczególnym uwzględnieniem 

roli pracowników Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego w rozwiązywaniu spraw 

studenckich. W Dziekanacie Wydziału wskazane zostały osoby do bezpośredniego kontaktu  

ze studentami kierunku Analityka Medyczna, które odpowiadają za dokumentowanie toku 

studiów i pośredniczą w kontaktach studentów m.in. z Dziekanem i Prodziekanami.  

Odrębny pracownik Działu Spraw Socjalnych Studentów zajmuje się wsparciem dla 

studentów w zakresie udzielania im pomocy materialnej. Z opinii studentów wynika, że dużym 

wsparciem dla nich jest właściwa organizacja i funkcjonowanie Dziekanatu Wydziału 

Farmaceutycznego, który w roku 2014 przeniesiony został na miasteczko uniwersyteckie.  

W ramach Dziekanatu funkcjonuje Pokój Obsługi Studenta (POS) czynny od poniedziałku 

do czwartku w godzinach dostosowanych do potrzeb studentów, a także na prośbę studentów 

w niektórych okresach roku akademickiego również w piątek. Pracownicy Dziekanatu bardzo 

często przyjmują także studentów poza wyznaczonymi godzinami, tak by ułatwić wszystkim 
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zainteresowanym załatwienie spraw. Ponadto, pomocą dla studentów są opracowane  

i umieszczone na stronie internetowej wzory podań i formularzy obowiązujących w Uczelni. 

Władze Dziekańskie przyjmują studentów podczas cotygodniowych dyżurów, a często także 

poza nimi. 

Studenci mają realny wpływ na jakość obsługi administracyjnej prowadzonego na Wydziale 

procesu dydaktycznego. W ramach kontroli jakości systemu obsługi administracyjnej 

studentów pracownicy Dziekanatu podlegają corocznej ocenie dokonywanej na podstawie 

anonimowych ankiet. Na tej podstawie Dział Jakości Kształcenia co roku opracowuje dla 

każdego z Wydziałów Uczelni raport nt. „Ocena warunków studiowania i jakości obsługi 

studentów”. Z analizy tej prowadzonej w ostatnim roku akademickim wynika, że Dziekanat 

Wydziału Farmaceutycznego jest jednym z najwyżej ocenianych przez studentów. Dla 91% 

osób badanych informacje uzyskiwane od pracowników Dziekanatu są aktualne i rzetelne. Jest 

to wzrost o 3 pkt procentowe w porównaniu z rokiem akademickim 2017/2018. Raport oraz 

komentarze studenckie są corocznie przesyłane kierownikowi Dziekanatu i umieszczane są na 

stronie internetowej Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego. 

W celu podniesienia jakości obsługi administracyjnej pracownicy Dziekanatu biorą udział 

w szkoleniach z zakresu wykonywanej pracy. Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy 

Dziekanatu w latach 2017/2018 oraz 2018/2019: 

  „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 

2017 roku”, 

 „Jednolity System Antyplagiatowy- Jak interpretować wynik?”, 

 „Forum Dziekanatów”, 

 „HQMedEd- High Quality Medical Education- Zintegrowane Programy Rozwoju 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie- MANAGEMENT UP! – Wsparcia dla kadry 

kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. 

 

8. działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania 

dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia 

bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobecstudentów, jak również pomocy jej 

ofiarom 

 

Studenci Wydziału są na bieżąco informowani o możliwości składania skarg i wniosków,  

a na stronie internetowej Dziekanatu znajduje się Zarządzenie Nr 103/2014 Rektora UML  

z dnia 19 sierpnia 2014 roku określające sposób przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, 

stalkingowi i molestowaniu seksualnemu w środowisku studenckim w UML (Załącznik 8.8.1). 

 

9. współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi 

 

UML to uczelnia zaangażowana społecznie i wspierająca swoich studentów  

w najróżniejszych projektach:  

 W sierpniu 2019 roku UML był patronem wydarzenia Lubelski Studencki Rejs 

Profilaktyczny, w którym uczestniczyła grupa 11 studentów naszej Uczelni na jachcie 

„Roztocze” (to jedyny lubelski pływający jacht morski, który w tym roku obchodzi swoje 50 
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urodziny). Załoga odwiedziła 3 polskie porty: Gdańsk, Hel i Świnoujście, w których 

przeprowadzała akcje profilaktyczne i organizowała kurs pomocy tonącemu. Mieszkańcy oraz 

turyści mogli wykonać darmowe badania, takie jak pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar 

poziomu glukozy we krwi. W czasie spotkań poruszane były też tematy związane z profilaktyką 

odwodnienia i nowotworów skóry zależnych od słońca. Było to pierwsze takie wydarzenie  

w Polsce, w którym pasja do żeglarstwa połączona była z misją naszej Uczelni i każdego 

medyka- pomocą innym. Rejs spotkał się z wielkim entuzjazmem społeczeństwa i był promocją 

naszej uczelni, dlatego też w lutym 2020 roku została zorganizowana druga zimowa edycja 

Rejsu na Morzu Śródziemnym, na żaglowcu szkoleniowym STS Pogoria. Rejsy mogły się 

odbyć dzięki ogromnemu wsparciu władz Uczelni, a także dzięki współpracy uczelnianego 

AZSu oraz Młodych Medyków. 

 UML oprócz dydaktyki i prac naukowo-badawczych, za swoją misję uznaje działalność 

społeczną, dlatego studenci w czasie wakacji pracują na rzecz lokalnych środowisk. Od 

kilkunastu lat w Woli Uhruskiej organizowany jest we współpracy władz gminy  

i Uniwersytetu obóz społeczno-medyczny z myślą o osobach, które mają utrudniony dostęp do 

opieki medycznej. W 2019 roku przez 2 tygodnie lekarze specjaliści (m.in. okulista, kardiolog, 

laryngolog, ortopeda, reumatolog, dermatolog, neurolog, endokrynolog, ginekolog, 

stomatolog) oraz znajdujący się pod ich opieką studenci UML udzieli ponad 1200 porad  

i konsultacji oraz realizowali zadania z zakresu polityki zdrowotnej wśród mieszkańców Woli 

Uhruskiej. Ponadto diagności laboratoryjni będący pracownikami UML wraz z grupą 

studentów Analityki Medycznej pobierali materiał do badań oraz w utworzonym laboratorium 

analitycznym wykonywali badanie morfologii krwi, OB, ogólną analizę moczu oraz badania 

biochemiczne i immunochemiczne.  

 „Pamiętajmy o naszych Mistrzach” to akcja, gdzie przedstawiciele władz Uczelni  

i Zarządu Samorządu Studentów w Dzień Wszystkich Świętych odwiedzają groby zmarłych 

profesorów, rektorów naszej Alma Mater.   

 Samorząd Studentów UML pod patronatem honorowym Rektora UML organizuje 

Koncerty Charytatywne oraz Akcje Charytatywne, z których całkowity dochód zostaje 

przekazany na szczytne cele.  

 Studenci UML podejmują również aktywność w ogólnopolskich akcjach, np. „Uratuj 

komuś życie- zostań dawcą szpiku”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. 

 Medykalia to cykl imprez studenckich w Lublinie, organizowanych przez studentów  

i dla studentów, gdzie koncertom towarzyszą turnieje sportowe, warsztaty i konkursy.   

 Studenckie Towarzystwo Naukowe, Koła Naukowe wraz z Samorządem Studentów 

UML organizują krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, na których studenci mogą 

poszerzyć swoją wiedzę z różnych dziedzin medycyny, nie tylko pod względem teoretycznym, 

ale i na różnorodnych warsztatach. 

 UML jest corocznym współorgnizatorem Lubelskiego Festiwalu Nauki, podczas którego 

pracownicy i studenci UML mają możliwość zaprezentowania projektów naukowych  

w formie wykładów, pokazów czy warsztatów. 

 UML wraz z UMCS i Uniwersytetem Przyrodniczym był organizatorem Nocy 

Uniwersytetów, podczas której zorganizowano warsztaty o różnej tematyce. W programie 

znalazły się m.in. warsztaty szycia chirurgicznego, obserwacje komórek ludzkich pod 

nowoczesnymi mikroskopami czy pokazy ratownictwa medycznego. 
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10. sposoby, częstość i zakres monitorowania oceny i doskonalenia systemu wsparcia oraz 

motywowania studentów, jak również oceny kadry wspierającej proces kształcenia, a także 

udziału w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów. 

 

Praca i funkcjonowanie administracji bezpośrednio związanej z obsługą procesu 

dydaktycznego, została objęta procedurą ewaluacyjną, a wynikiem jest coroczny raport.  

W badaniu zawarte są pytania dotyczące ogólnych warunków studiowania, w tym aspektów 

związanych z infrastrukturą i jej przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

liczebnością grup podczas aktywnych form zajęć, organizacją zajęć dydaktycznych, 

dostępnością i jakością bazy rekreacyjno-sportowej, warunków mieszkalnych w domach 

studenckich, godzin otwarcia biblioteki oraz dostępnością zbiorów bibliotecznych, a także 

oceną procedur administracyjnych na UML.  

Zgodnie z polityką jakości kształcenia realizowaną na UML w każdym roku akademickim 

przeprowadza się badania jakości kształcenia. Badanie obejmuje studentów wszystkich 

kierunków i poziomów kształcenia. Integralnym elementem ewaluacji procesu kształcenia jest 

ocena każdego przedmiotu oraz ocena jakości kształcenia w aspekcie oceny pracy dydaktycznej 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia. Ocena prowadzących zajęcia jest jednym  

z zasadniczych elementów Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na UML. 

Zarówno przygotowanie merytoryczne nauczycieli jak i umiejętność dzielenia się wiedzą są 

niezbędne do tego, by proces dydaktyczny przebiegał sprawnie i efektywnie.  

Wpisując się w standardy oczekiwań społeczno-gospodarczych Biuro Karier Działu Jakości 

Kształcenia UML rozpoczęło w 2016 roku realizację badania dotyczącego oceny kwalifikacji  

i kompetencji absolwentów UML pod katem wymagań pracodawców. Celem badania jest 

lepsze dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy: zwiększenie nacisku na kształcenie 

praktyczne, włączenie pracodawców w projektowanie programów studiów, prowadzenie zajęć 

przez praktyków, włączenie przedstawicieli pracodawców w zewnętrzną ocenę jakości 

kształcenia, wykorzystanie w wewnętrznym systemie zapewniania jakości wyników 

monitorowania karier zawodowych absolwentów czy wyników badań dotyczących 

zapotrzebowania pracodawców na określone kompetencje. Szczegółowy opis funkcjonowania 

wydziałowego i uczelnianego systemu oceny jakości kształcenia zawarty jest w kryterium 3. 

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

 

1. zakres, sposoby zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup 

odbiorców, w tym przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie informacji  

o warunkach przyjęć na studia, programie studiów, jego realizacji i osiąganych wynikach 

 

Wydział Farmaceutyczny udostępnia publicznie informacje z uwzględnieniem wymagań 

Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6.09.2001r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 

1198 z późn.zm.). Informacje udostępniane są poprzez: 

• stronę internetową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – www.umlub.pl, 
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• Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), który jest urzędowym publikatorem 

teleinformatycznym.  

• wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w jednostkach WF oraz w Dziekanacie 

Wydziału, 

• portal społecznościowy Facebook. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie miał obowiązek wyznaczenia IOD. O fakcie tym został powiadomiony 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu udokumentowania przez administratora 

przestrzegania przepisów w zakresie ochrony czyli tzw. Rozliczalności, został wdrożony 

Regulamin Polityki Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

Informacje na temat funkcjonowania Wydziału dostępne są na stronie internetowej 

(www.umlub.pl), w zakładce Wydział Farmaceutyczny. Dostępne są tam informacje  

o strukturze organizacyjnej, Władzach oraz ofercie edukacyjnej Wydziału, a w zakładce „Dla 

studentów” podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Dziekanatu, w tym wykaz 

pracowników, opiekunów lat i kierunków, wykaz wzorów podań, oświadczeń i wniosków, 

informacje o stypendiach, praktykach i stażach, regulaminy, zarządzenia oraz uchwały. 

Główna strona internetowa dostępna jest również w wersji anglojęzycznej i posiada ona 

udogodnienia dla osób niedowidzących. Odrębnie stworzona została strona internetowa 

prowadzona w całości w języku angielskim, zawierająca pełną informację dla kandydatów oraz 

studentów studiujących w języku angielskim, również prezentująca informacje o naszym 

Wydziale http://www.umlub.pl/en/university/organizational-structure/szczegoly,169.html 

(struktura organizacyjna) http://www.umlub.pl/en/educational-offer/faculty-of-pharmacy-

with-medical-analytics-division/ (oferta edukacyjna).  

Informacje dotyczące warunków przyjęcia na studia są umieszczane na stronie internetowej 

http://www.rekrutacja.umlub.pl/ , do której dostęp można uzyskać z poziomu głównej strony 

internetowej Uniwersytetu, klikając zakładkę „Rekrutacja”. Na stronie rekrutacji można 

odnaleźć wszelkie informacje niezbędne kandydatom na studia, w tym terminarz, wysokości 

opłat, warunki rekrutacji, ofertę studiów, a także opis procesu rejestracji elektronicznej. Na 

bieżąco aktualizowane są również komunikaty o dniach otwartych i innych wydarzeniach 

związanych z rekrutacją na studia. 

Wszelkie dokumenty wewnętrzne Uniwersytetu związane z procesem rekrutacji są 

publikowane za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. 

Plany studiów dla nowych roczników oraz sylabusy (karty przedmiotów) są publikowane co 

roku na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Studenci i Doktoranci”.  

Studenci mają również dostęp do „Portalu studenta”. Jest to platforma, na której mogą 

uzyskać informacje dotyczące indywidualnego harmonogramu zajęć, otrzymanych ocen 

(Elektroniczny indeks), salda opłat za studia, przypisanych prac dyplomowych, przyznanych 

stypendiów oraz przypisania do grup dziekańskich i przedmiotowych.  

„Portal Studenta” jest także jedną z form komunikacji studentów z Dziekanatem oraz 

wykładowcami. Za jego pośrednictwem studenci otrzymują bieżące informacje dotyczące 

http://www.rekrutacja.umlub.pl/
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wydarzeń na Uniwersytecie czy też konieczności wykonania pewnych czynności 

administracyjnych, a także mogą konsultować się z osobami prowadzącymi zajęcia. 

 

2. sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji, udziału w ocenie 

różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczność działań doskonalących 

w tym zakresie 

 

Jakość dostępu do informacji monitorowana jest przez Dział Jakości Kształcenia na 

podstawie prowadzonego corocznie badania, którego podsumowaniem jest raport Ocena 

warunków studiowania i jakości obsługi studentów. Wśród przyczyn niezadowolenia 

wymieniano fakt, że strona Uczelni jest skonstruowana w dość nieczytelny sposób. Studentom 

trudno było dotrzeć do potrzebnych informacji oraz wskazywano potrzebę częstszej 

aktualizacji strony. Dane zawarte w raportach z tego badania pozwalają na podejmowanie 

systematycznych działań mających na celu aktualizację informacji na stronie i poprawę jej 

przejrzystości. 

Studenci w większości przypadków pozytywnie oceniają rzetelność i aktualność informacji 

uzyskiwanych w Dziekanacie. Władze Wydziału stale podejmują działania mające na celu 

podniesienie zadowolenia studentów w aspekcie dostępu do informacji oraz komunikacji  

z pracownikami Uczelni. Jednym z wdrażanych obecnie rozwiązań, które zasugerowali 

studenci, jest otworzenie kanału komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1. sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad 

kierunkiem studiów, kompetencja i zakres odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za 

kierunek, w tym kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia 

jakości kształcenia na kierunku 

 

W Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (UML) organem jednoosobowym jest Rektor,  

a organami kolegialnymi są: Rada Uczelni, Senat i Rady ds. Stopni Naukowych. Osobami 

pełniącymi funkcje kierownicze w Uniwersytecie są: Prorektorzy, Dziekani, Prodziekani oraz 

Przewodniczący Rad Naukowych Kolegiów. Osoby te kreują politykę Uczelni w zakresie nauki 

i dydaktyki. Natomiast osobami pełniącymi funkcje zarządcze w Uniwersytecie są: Kierownik 

Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego, Kierownicy Katedr, Kierownicy pozostałych 

jednostek wydziałowych, Kanclerz oraz Kwestor.  

Wydziały są jednostkami organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu. Prowadzą 

kształcenie studentów na kierunkach studiów, przypisanych do dyscyplin, które reprezentują 

pracownicy zatrudnieni na Wydziałach. Dziekani powoływani i odwoływani są przez Rektora, 

natomiast Prodziekani są powoływani i odwoływani przez Rektora na wniosek Dziekana 

właściwego Wydziału. Radę Wydziału tworzą obecnie wszyscy nauczyciele akademiccy 

zatrudnieni na Wydziale oraz przedstawiciele Samorządu Studentów. Jest to organ 
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opiniodawczy i doradczy Dziekana. Od października 2019 w ramach Wydziału działają stałe 

Wydziałowe Zespoły: ds. programów studiów; ds. metod oceny, ewaluacji realizacji 

programów studiów; ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów oraz ds. rekrutacji, 

akredytacji i współpracy międzynarodowej.  

Obecnie Senat Uczelni uchwala program studiów dla określonego kierunku, poziomu  

i profilu, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego. Do roku akademickiego 2018/2019 

do kompetencji Rady Wydziału zastrzeżone było uchwalanie powyższych dokumentów, po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, misją Uniwersytetu Medycznego jest m. in. stałe 

podnoszenie jakości kształcenia studentów, doktorantów, absolwentów tak, aby wyróżniali się 

głęboką wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi i byli ukierunkowani na samodzielne 

uczenie się, a także postępowanie zgodne z zasadami etyki i deontologii zawodowej.  

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości kształcenia w Uczelni działa System 

Doskonalenia Jakości Kształcenia, który służy monitorowaniu i ocenie jakości procesu 

kształcenia oraz współdziałaniu z jednostkami naukowo – dydaktycznymi w celu doskonalenia 

kształcenia (Zarządzenie Rektora Nr 25/2013 Rektora UM w sprawie szczegółowych zadań 

Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (UZJK) oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości 

Kształcenia (WKJK) i Uchwała Senatu Nr XXX/2012 UM w sprawie Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia w UM w Lublinie – Załączniki 10.1.1a-b), nad którym 

nadzór sprawuje Rektor, a na szczeblu Wydziału Dziekan.  

Jednym z zasadniczych elementów Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia jest coroczna ocena każdego przedmiotu oraz pracy dydaktycznej nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia, a także ocena funkcjonowania administracji 

zaangażowanej w przebieg kształcenia. Zgodnie z polityką jakości kształcenia w każdym roku 

akademickim przeprowadza się badanie ankietowe wśród studentów wszystkich kierunków 

i poziomów kształcenia. Gromadzenie oraz analiza informacji dotyczących przebiegu 

kluczowych procesów składających się na działalność dydaktyczną Uczelni jest zadaniem 

Działu Jakości Kształcenia funkcjonującego w ramach Uczelnianego Systemu Doskonalenia 

Jakości Kształcenia. W celu realizacji kolejnych zadań związanych z jakością kształcenia 

zostały powołane: UZJK i WKJK na poszczególnych Wydziałach.  

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia to: 

1. Zarządzenie Nr 142/2019 Rektora z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. (Załącznik 10.1.2) 

2. Zarządzenie Nr 93/2019 Rektora z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania 

Rady ds. Kształcenia UML.(Załącznik 10.1.3) 

3. Zarządzenie Nr 137/2016 Rektora z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie powołania 

uczelnianych komisji ds. uznawania efektów uczenia się oraz Koordynatora 

Potwierdzania Efektów uczenia się przez UML. (Załącznik 10.1.4) 

4. Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia 

procedury hospitacji zajęć dydaktycznych. (Załączniki 10.1.5a-f) 

http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,5514,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,5815,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,4876,zarzadzenie-rektora.html
http://bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,4270,zarzadzenie-rektora.html
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5. Zarządzenie Nr 151/2014 Rektora z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie 

wprowadzenia procedury dyplomowania.(Załącznik 10.1.6a-c) 

6. Zarządzenie Nr 25/2013 Rektora z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych 

zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. 

Jakości Kształcenia.(Załącznik 10.1.1a) 

7. Uchwała Nr XXX/2012 Senatu UML z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie 

Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w UML.(Załącznik 10.1.1b) 

8. Zarządzenie Rektora Nr 41/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania 

Uczelnianego Zespołu Zarządzania Jakością Kształcenia.(Załącznik 10.1.7) 

Do zadań UZJK należy między innymi określanie uczelnianych procedur doskonalenia 

jakości kształcenia, przygotowywanie corocznych badań ankietowych związanych z procesem 

kształcenia oraz analiza ich wyników, badanie karier zawodowych absolwentów oraz opinii 

pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej.  

Do zadań WKJK należy podejmowanie działań dotyczących między innymi: 

 opracowywania i wdrażania planów naprawczych na podstawie raportów z badań 

ankietowych studentów, 

 wdrażania obowiązujących w Uczelni procedur doskonalących jakość kształcenia, 

 monitorowania procesu kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, 

 zapewnienia odpowiedniej jakości kadry dydaktycznej. 

Obecnie działająca WKJK na Wydziale Farmaceutycznym została powołana 20 grudnia 

2019 roku Zarządzeniem Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

(Załącznik 10.1.2). W jej skład wchodzą: przewodniczący - wyznaczony przez Dziekana 

Pełnomocnik ds. JK, wyznaczony przez Dziekana Prodziekan, nauczyciele akademiccy 

prowadzący zajęcia na wszystkich kierunkach studiów w liczbie określonej przez Dziekana, 

wskazani przez Samorząd Studencki przedstawiciele studentów oraz pracownik Dziekanatu. 

Zadania WKJK zostały określone przez Zarządzenie Rektora nr 25/2013 z dnia 15 marca 2013 

roku w sprawie szczegółowych zadań UZJK oraz WKJK (Załącznik 10.1a).  

WKJK realizuje swoje zadania poprzez: 

 okresowe przeglądy programów studiów, 

 analizę zgodności sylabusów poszczególnych przedmiotów z programem studiów, 

 analizę metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się 

 osiąganych przez studenta, 

 wprowadzania zasad i monitorowanie procesu dyplomowania, 

 wspieranie Wydziałowego Zespołu w doskonaleniu programów studiów, 

 ocenę jakości zajęć dydaktycznych (przedmiotu oraz prowadzącego) w oparciu o wyniki 

badań ankietowych oraz hospitacje zajęć dydaktycznych. 

Posiedzenia WKJK odbywają się co najmniej 1-2 razy w ciągu każdego semestru.  

W każdym semestrze opracowywany jest plan hospitacji na dany semestr, uwzględniający 

wyniki badań ankietowych z poprzedniego roku akademickiego oraz hospitacje planowe. 

Omawiane są także propozycje ewentualnych zmian w programach studiów zgłaszane przez 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz szczegółowe zasady procesu dyplomowania. 

W semestrze letnim omawiane są wyniki corocznych badań ankietowych oraz wyniki hospitacji 

z bieżącego roku akademickiego i plany działań naprawczych na kolejny rok akademicki.  

http://bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,4184,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,3394,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/uchwaly-senatu/dokument,3462,uchwala-senatu.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,3144,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,3394,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,3394,zarzadzenie-rektora.html
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Przewodniczący WKJK, nie później niż do końca danego roku akademickiego, przedstawia 

Dziekanowi oraz Przewodniczącemu UZJK, roczne sprawozdanie z podjętych działań  

w zakresie jakości kształcenia wraz z propozycjami działań naprawczych.  

Wszystkie bieżące zalecenia i rekomendacje ze strony WKJK, w tym działania naprawcze  

w ciągu roku akademickiego, kierowane są drogą pisemną lub mailową, odpowiednio do: 

1. Dziekana, 

2.  Wydziałowego Zespołu ds. Programów Studiów 

3.  nauczycieli akademickich za pośrednictwem Dziekana. 

Studenci bardzo aktywnie uczestniczą w pracach WKJK, zgłaszając swoje uwagi  

i propozycje. Przykładowo, na wniosek Samorządu Studentów, od cyklu kształcenia 2019/2020 

w programie studiów na kierunku Analityka Medyczna uwzględniono szkolenie realizowane  

w formie e-learningu przez pracowników Biblioteki Głównej UM, w zakresie korzystania z baz 

bibliograficznych, tworzenia bibliografii załącznikowej oraz praw autorskich. 

W roku akademickim 2015/2016 WKJK przeprowadziła łącznie 19 hospitacji, w tym 5 na 

kierunku Analityka Medyczna. Stwierdzono dobrą organizację pracy studentów, stosowanie 

właściwych metod dydaktycznych oraz punktualność w rozpoczęciu i zakończeniu zajęć.  

W przypadku niektórych przedmiotów podkreślono konieczność doposażenia pracowni  

i aktualizacji treści kształcenia. Wykazane niedociągnięcia zostały uwzględnione w planie 

naprawczym na rok akademicki 2016/2017, w wyniku czego odpowiednie katedry nasiliły 

starania o pozyskanie sprzętu i uzyskały odpowiednie wsparcie finansowe od Władz Uczelni. 

W roku akademickim 2016/2017 WKJK przeprowadziła łącznie 24 hospitacji, w tym 6 na 

kierunku Analityka Medyczna. WKJK współpracowała też intensywnie z Wydziałową Komisją 

ds. Programów Studiów i Dydaktyki dla kierunku Analityka Medyczna (obecnie Wydziałowy 

Zespół ds. Programów Studiów), w związku z wprowadzeniem programu studiów na kierunku 

Analityka Medyczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 24 sierpnia 2016. 

Plan działań naprawczych obejmował także następujące działania: 

1. nasilenie starań o zakup kolejnych urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć 

praktycznych; przy wsparciu ze strony władz Uczelni, 

2. nasilenie działań zachęcających nauczycieli do doskonalenia warsztatu dydaktycznego. 

W roku akademickim 2017/2018 WKJK szczególną uwagę zwróciła na udoskonalenie 

procedury dyplomowania. Wszystkie zaproponowane zmiany były przedyskutowane  

z przedstawicielami studentów. Mieli oni także realny wpływ na propozycje pytań zgłaszanych 

do egzaminu dyplomowego. W procedurze ujednolicono, m.in. zasady redagowania prac 

dyplomowych oraz przebieg egzaminu dyplomowego. WKJK współpracowała również  

z Wydziałową Komisją ds. Programów Studiów i Dydaktyki dla kierunku Analityka Medyczna 

w zakresie doskonalenia sylabusów poszczególnych przedmiotów. Dodatkowo, 

przeprowadzono 21 hospitacji, w tym 8 na kierunku Analityka Medyczna.  

W roku akademickim 2018/2019 WKJK współpracowała z opiekunami oraz starostami 

poszczególnych lat studiów na wszystkich kierunkach, w tym na kierunku Analityka 

Medyczna, w celu nasilenia akcji informacyjnej wśród nauczycieli akademickich i studentów 

o istotnej roli ankietyzacji w procesie oceny i poprawy jakości kształcenia na naszym Wydziale. 
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Przeprowadzono m.in. szereg spotkań ze studentami oraz rozmów z opiekunami 

poszczególnych lat studiów, w celu przedyskutowania wspomnianych kwestii. 

W omawianym okresie podjęto także kolejne działania mające na celu doskonalenie 

programów studiów oraz monitorowania jakości zajęć dydaktycznych. W tym celu WKJK 

ściśle współpracowała z Wydziałową Komisją ds. Programów Studiów i Dydaktyki dla 

kierunku Analityka Medyczna. Podjęte działania naprawcze polegały m.in. na korekcie planu 

studiów, niektórych efektów uczenia się i form ich realizacji na nowy cykl kształcenia. 

Jednocześnie przeprowadzono 20 hospitacji, w tym 4 na kierunku Analityka Medyczna. 

Plan działań naprawczych na rok akademicki 2019/2020 uwzględnił między innymi wydanie 

przez Dziekana zaleceń skierowanych do wszystkich nauczycieli akademickich 

rekomendujących: 

1. zwrócenie uwagi na odpowiednie formy realizacji poszczególnych efektów uczenia się, 

szczególnie dotyczących umiejętności praktycznych, 

2. lepsze dostosowanie form realizacji zajęć, szczególnie ćwiczeń, do realizacji 

poszczególnych efektów uczenia się, 

3. bardziej skuteczne zapoznawanie studentów z kryteriami zaliczania poszczególnych 

zajęć, 

4. informowanie studentów o możliwości wglądu do prac zaliczeniowych, zgodnie  

z Regulaminem Studiów obowiązującym w UML. 

 

W bieżącym roku akademickim szczególnie dużo uwagi poświęcono dostosowaniu 

programu studiów do obowiązującego stanu prawnego (Rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019), przy ścisłej współpracy WKJK z Wydziałowym 

Zespołem ds. programów studiów. Jednocześnie przeprowadzono 8 hospitacji, w tym 1 na 

kierunku Analityka Medyczna. Kolejne hospitacje są przeprowadzane na bieżąco. 

Wszystkie protokoły spotkań WKJK, przesyłanych zaleceń oraz rekomendacji są 

przechowywane u Przewodniczącego WKJK. Hospitacje przeprowadza się według procedury 

uczelnianej i dokumentuje się w postaci protokołów (Zarządzenie Rektora nr ZR 22/2015  

z dnia 7 kwietnia 2015 roku (Załącznik 10.1.5a-f) w sprawie wprowadzenia procedury 

hospitacji zajęć dydaktycznych). Wyniki hospitacji zajęć przekazywane są wraz z oceną 

formującą nauczycielowi poddanemu ocenie podczas hospitacji oraz Kierownikowi jednostki, 

w której realizowany jest przedmiot. Wyniki hospitacji są także omawiane na posiedzeniach 

Rady Wydziału przed końcem każdego roku akademickiego. Stanowią też część sprawozdania 

z corocznej działalności WKJK, które podlega zatwierdzeniu przez Pełnomocnika Rektora UM 

ds. Jakości Kształcenia. 

 

2. zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów 

 

Zasady projektowania programów studiów zgodne są z aktualnymi przepisami prawa  

w zakresie szkolnictwa wyższego oraz wytycznymi obowiązującymi w UML. Dokumentację 

programu studiów przygotowuje Wydziałowy Zespół ds. Programów Studiów. Prace nad ofertą 

dydaktyczną i programową na kolejny cykl kształcenia są stałym elementem w kalendarzu 

wydarzeń UM i obejmują okres od drugiej połowy października do końca marca i angażują,  

w szczególności nauczycieli akademickich powołanych do Wydziałowego Zespołu  
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ds. Programów Studiów i koordynatorów przedmiotów. Wszelkie zmiany w programach 

studiów zgłaszane przez koordynatorów przedmiotów i koordynatora kierunku oraz 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych są dyskutowane i wprowadzane przez 

Wydziałowy Zespół ds. programów, po zaopiniowaniu przez studentów, a następnie 

przedstawiane Senackiej Komisji Programowej (od października 2019 Rada ds. Kształcenia)  

i zatwierdzane przez Senat UM. 

 

3. sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów 

na ocenianym kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych procesach 

 

Komisja programowa corocznie dokonuje przeglądu programu studiów i analizuje jego 

zgodność z obowiązującymi standardami, dokonuje analizy poprawności treści sylabusów  

i ocenia dostosowanie efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Bada również prawidłowość 

doboru metod kształcenia i metod oceniania do założonych efektów kształcenia. Wynikiem 

przeglądu są coroczne zmiany i modyfikacje programu studiów oraz sylabusów przedmiotów. 

Informacje brane pod uwagę w tych procesach pochodzą od nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia na kierunku, studentów kierunku, koordynatora praktyk oraz 

interesariuszy zewnętrznych i WKJK.  

Zmiany w programach studiów są wprowadzane przed rozpoczęciem nowego cyklu 

kształcenia, natomiast w trakcie cyklu kształcenia wprowadzane są wyłącznie zmiany 

dotyczące treści kształcenia uwzględniające nowe osiągnięcia naukowe lub zmiany wynikające 

ze zmiany odpowiednich przepisów prawnych. 

 

4. sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, 

z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności 

efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, jak też wykorzystania wyników 

tej oceny w doskonaleniu programu studiów, 

 

W celu zapewnienia jakości kształcenia zgodnie z Uczelnianym Systemem Doskonalenia 

Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Programów Studiów prowadząc prace nad 

optymalizacją procesu dydaktycznego w zakresie przygotowania oferty programowej  

i organizacji studiów, sprawdza sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez 

studentów. 

Ocena osiągnięcia efektów uczenia się ma miejsce zarówno na poziomie poszczególnych 

przedmiotów (weryfikacja końcowa odzwierciedla realizację zakładanych przedmiotowych 

efektów), jak i całego kierunku (praca dyplomowa, egzamin dyplomowy oraz weryfikacja 

efektów uczenia się w ramach praktyk studenckich). Sposoby oceny osiągnięcia efektów 

uczenia się przypisanych do poszczególnych przedmiotów zawarte w sylabusach stanowią dla 

komisji źródło oceny adekwatności stosowanych metod i kryteriów weryfikacji zakładanych 

efektów uczenia się. W przypadku prac dyplomowych, stosowana jest szczegółowa procedura 

wydziałowa zgodna z procedurą uczelnianą (dostępna na stronie internetowej Dziekanatu),  

a wszystkie prace dyplomowe są oceniane w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. 
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Weryfikacja spełnienia wymagań merytorycznych pracy dyplomowej dokonywana przez 

promotora i recenzenta pracy (w zakresie oceny tematu, poprawności sformułowania celu, 

oryginalności, wartości poznawczej i aplikacyjnej pracy, sposobu rozwiązania postawionego 

problemu, wykorzystania literatury przedmiotu) jest weryfikacją wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w zakresie związanym z pracą dyplomową.  

Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie osiągnięcia przez dyplomanta efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności z całego okresu studiów. Egzamin dyplomowy 

składa się z odpowiedzi na pytania związane z kierunkiem Analityka Medyczna oraz 

odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej. Pytania związane z kierunkiem studiów 

dotyczą przedmiotów objętych standardem kształcenia dla kierunku Analityka Medyczna. 

Podobnie kompleksowy jest charakter oceny realizacji założonych efektów praktyki 

zawodowej w obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji, dokonywanej przez opiekunów 

praktyk z ramienia UML. 

 

5. zakres, formy udziału i wpływ interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, 

i interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów, 

 

Istotny udział i wpływ na proces doskonalenia i realizacji programu studiów na kierunku 

Analityka Medyczna mają zarówno interesariusze wewnętrzni, jak i interesariusze zewnętrzni, 

reprezentujący środowisko zawodowe diagnostów laboratoryjnych. Studenci mają możliwość 

wyrażania swojej opinii na temat programu studiów, warunków studiowania oraz wsparcia  

w procesie uczenia się, przede wszystkim uczestnicząc w pracach WKJK oraz w ankiecie oceny 

zajęć dydaktycznych i kadry akademickiej. Ankiety są wypełniane w wersji elektronicznej, 

anonimowo i dobrowolnie. Stanowią ważne narzędzie w procesie doskonalenia jakości 

kształcenia. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest ważnym czynnikiem 

kształtującym jakość kształcenia na kierunku Analityka Medyczna. Interesariusze zewnętrzni 

uczestniczą w pracach Wydziałowego Zespołu ds. Programu Studiów, jak również wspierają 

Wydział w zakresie realizacji praktyk zawodowych w medycznych laboratoriach 

diagnostycznych. 

 

6. sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych 

zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku. 

 

Nie dotyczy 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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Mocne strony 

1. Doświadczona kadra nauczycieli 

akademickich o bogatym dorobku 

naukowym, wysokich kwalifikacjach 

dydaktycznych oraz doświadczeniem 

zawodowym zdobytym poza 

Uczelnią. 

2. Wysoka pozycja Wydziału (kategoria 

A+ w ocenie parametrycznej) 

3. Nowoczesna baza badawczo-

dydaktyczna 

4. Poszerzenie oferty kształcenia  

o szkolenia i kursy zawodowe 

finansowane z Europejskich 

Funduszy Społecznych, zwiększające 

konkurencyjność absolwentów na 

rynku pracy 

5. Współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, zwłaszcza  

z medycznym laboratoriami 

diagnostycznymi 

 

Słabe strony 

1. Niewystarczające wyposażenie  

w aparaturę jednostek prowadzących 

zajęcia dydaktyczne w zakresie 

praktycznych aspektów diagnostyki 

laboratoryjnej 

2. Niewielka oferta kształcenia na 

odległość (e-learning) 

3. Różnorodność modeli kształcenia 

diagnostów laboratoryjnych w 

różnych krajach UE, ograniczająca 

internacjonalizację dla tego kierunku 
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Szanse 

1. Praktyki zawodowe nadzorowane są 

przez doświadczonych diagnostów 

laboratoryjnych. 

2. Liczne medyczne laboratoria 

diagnostyczne w regionie, będące 

potencjalnym miejscem odbywania 

praktyk i zatrudnienia absolwentów 

kierunku Analityka Medyczna. 

3. Obecność lokalnych firm będących 

uznanymi producentami  

i dystrybutorami sprzętu  

i odczynników dla diagnostyki 

laboratoryjnej, będąca szansą na 

Zagrożenia 

1. Pogłębiający się niż 

demograficzny, a w konsekwencji 

spadek liczby kandydatów 

2. Niedocenianie i niska ranga 

zawodu diagnosty laboratoryjnego 

3. Konkurencyjność innych 

kierunków studiów 

uprawniających do wykonywania 

zawodu diagnosty laboratoryjnego 

(po ukończeniu studiów 

podyplomowych) 
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zatrudnienie dla absolwentów 

kierunku. 

4. Pozyskiwanie środków (np. 

 z Europejskiego Funduszu 

Społecznego) 

na kształcenie zawodowe  

i współpracę z otoczeniem społeczno-

gospodarczym pozwalające 

poszerzyć kompetencje i umiejętności 

zarówno studentów jak i kadry 

akademickiej. 

 

 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane zawarte w tabelach dotyczące lat 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019 zostały podane wg 

stanu na dzień odpowiednio: 31.10.2016 roku, 31.10.2017 roku, 31.10.2018 roku. Dane za bieżący 

rok akademicki zostały podane wg stanu na dzień 31.12.2019 roku. 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających 

rok przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym 

roku 

Liczba absolwentów  

w danym roku  

jednolite magisterskie  

2016/2017 50 28 

2017/2018 50 29 

2018/2019 55 36 

Razem: 155 93 

 

Liczba studentów, którzy rozpoczęli cykl kształcenia podana na podstawie sprawozdania EN - 1. 

 

                                                 

 
3 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z uwzględnieniem tylko 

tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 

Poziom 

studiów 

Rok 

studiów 

Studia stacjonarne 

Dane sprzed 3 lat 
Bieżący rok 

akademicki 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

jednolite 

magisterskie 

I 53 54 51 56 

II 37 40 41 42 

III 39 36 37 39 

IV 29 36 35 36 

V 28 29 36 34 

Razem: 186 195 200 207 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i 

profilu określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie studiów ((Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).4 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 

10 semestrów 

300 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 4859 godzin 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

300 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne  
162 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych w przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

15 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 
15 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 

20 ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych 

studiach przewiduje praktyki) 
600 godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 

wychowania fizycznego. 

60 godzin 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. 

4859 godzin/5 godzin 

e-seminarium 

 

 

                                                 

 
4 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne5 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 

Forma / 

formy 

zajęć 

Łączna liczna 

godzin zajęć 

Stacjonarne / 

niestacjonarn

e 

Liczba 

punktó

w ECTS 

Analityka ogólna i techniki pobierania 

materiału biologicznego 
F W / Ć 140 10 

Chemia kliniczna F W / Ć 160 12 

Diagnostyka mikrobiologiczna F W / Ć 160 12 

Serologia grup krwi i transfuzjologia F W / Ć 75 6 

Diagnostyka parazytologiczna F W / S / Ć 75 6 

Hematologia laboratoryjna F W / Ć 160 12 

Praktyczna nauka zawodu F Ć 180 9 

Diagnostyka izotopowa F W / S / Ć 50 3 

Genetyka medyczna E W / S / Ć 90 6 

Biochemia kliniczna E W / Ć 90 7 

Biologia molekularna E W / S / Ć 60 4 

Diagnostyka wirusologiczna F W / Ć 30 2 

Patomorfologia E W / Ć 90 6 

Toksykologia E W / Ć 70 5 

Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących F W / Ć 30 2 

Diagnostyka molekularna E W / Ć 45 3 

Diagnostyka laboratoryjna E W / S / Ć 115 9 

Immunopatologia z immunodiagnostyką E W / Ć 70 5 

Hematologia kliniczna F W / Ć 20 1 

Hematoonkologia doświadczalna F W / Ć 20 1 

Praktyki zawodowe H PZ 600 20 

Histologia A W / Ć 70 5 

Immunologia A W / S / Ć 65 5 

Cytologia kliniczna E W / S / Ć 70 5 

Analiza instrumentalna B W / S / Ć 90 6 

Razem: 2625 162 

W – wykład, Ć – ćwiczenia, S – seminarium, PZ – praktyki zawodowe 

 

                                                 

 
5Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji 

inżynierskich / Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu 

nauczyciela6 

Nazwa 

zajęć/grupy 

zajęć 

  Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

      

      

      

      

      

      

  Razem:   

 

Nie dotyczy 

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w 

językach obcych7 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi)* 

Current problems in 

laboratory medicine 
Seminarium 10 

Jednolite 

magisterskie 
angielski  

 

 

*-Przedmiot zostanie wprowadzony na 10 semestrze w planie studiów cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020. 

 

 

 

 

                                                 

 
6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie, 

w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku 

studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
7 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli 

wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

7. Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668  

z późn. zm.) oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) Załącznik Cz. III zał.2 

cz.1 p.1 

2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym 

przeprowadzana jest ocena. Załącznik Cz. III zał.2 cz.1 p.2 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący  

w semestrze roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego  

z poziomów studiów. Załącznik Cz. III zał.2 cz.1 p.3 

4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub 

grupy zajęć wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz 

opiekunów prac dyplomowych (jeśli dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo także nauczycieli akademickich oraz inne osoby 

prowadzące zajęcia odpowiednio z podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki 

położniczej Załącznik Cz. III zał.2 cz.1 p.4 

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia 

błędów i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym 

sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej 

na kierunku studiów, którapoprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków 

tych działań.  

Ostatnią oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej była pozytywna ocena instytucjonalna 

(Uchwała Nr 584/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 września  

2013 r.) 

6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, 

w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także 

informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. Załącznik 

Cz. III zał.2 cz.1 p.6 

7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy 

oraz formy studiów Załącznik Cz. III zał.2 cz.1 p.7 
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