
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 

W KATOWICACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDIÓW  

DLA  KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

 

Cykl kształcenia 2021-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 

 

Wskaźniki dotyczące programu studiów określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) 

II. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ z uwzględnieniem uniwersalnych 

charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 poz. 2158) oraz charakterystyk drugiego 

stopnia efektów uczenia się określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia 

się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 

 

 

 

Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA 

Forma studiów: STACJONARNE 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: praktyczny 

Dziedzina/dyscyplina naukowa: 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu/nauki 

medyczne (100%) 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: PRK VII 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: MAGISTER 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
10/300 

Łączna liczba godzin zajęć i praktyk 4810 

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

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 
191,5  

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

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

12  

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym/wymiar praktyk zawodowych 
20 /640  

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 
166,5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 21 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
60 



 

Program studiów na kierunku analityka medyczna obejmuje wszystkie zakładane efekty uczenia 

się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a zawarte w standardach 

kształcenia wydanych w randze 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. Poz. 1573). Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 

z późn. zm.).  

 

III. ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH EFEKTAMI UCZENIA SIĘ 

I TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI ORAZ SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY 

TYCH EFEKTÓW  

 

Załącznik nr 1. Wykaz kart dla przedmiotów obowiązkowych i praktyk realizowanych od roku 

akademickiego 2020/2021 dla cyklu kształcenia 2021-2026 

Załącznik nr 2. Wykaz kart dla zgłoszonych przedmiotów fakultatywnych do realizacji od roku 

akademickiego 2020/2021 dla cyklu kształcenia 2021-2026 

Załącznik nr 3. Plan studiów dla cyklu kształcenia do realizacji od roku akademickiego 

2020/2021 dla cyklu kształcenia 2021-2026 

 


