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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych 
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Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dla osób 
legitymujących się: świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. 
„starej matury”; dyplomem IB; dyplomem EB oraz świadectwem 
dojrzałości uzyskanym za granicą dostępne są na stronie internetowej 
www.uwm.edu.pl , w zakładce KANDYDACI. 

wl@uwm.edu.pl

Wydział Lekarski

KIERUNEK STUDIÓW

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych 
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu 

maturalnego występujących
 na świadectwie dojrzałości.

Kierunek lekarski 
– studia w języku polskim

** lub fizyka i astronomia

WYDZIAŁ LEKARSKI 
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Kierunek lekarski 
– studia w języku angielskim
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KIERUNEK LEKARSKI 
– studia w języku polskim i angielskim



Jednolite studia magisterskie: 

Specjalności stacjonarne: bez specjalności

W ramach studiów kierunku lekarskiego realizowane są zajęcia w oparciu 
o nowoczesne formy dydaktyczne takie jak nauczanie problemowe oraz zajęcia 
zintegrowane i wielodyscyplinarne.  Studenci nabywają umiejętności praktyczne już 
od pierwszego roku studiów także z udziałem pacjentów symulowanych 
i standaryzowanych, a zdobyta wiedza i posiadane umiejętności sprawdzane są m.in. 
podczas egzaminów standaryzowanych (OSCE–Objective Structured Clinical 
Examination).

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie:
 nauk morfologicznych: anatomia, histologia, embriologia,
 naukowych podstaw medycyny: biofizyka, biologia molekularna, biochemia 

z elementami chemii, fizjologia, cytofizjologia, elementy patofizjologii, 
informatyka i biostatystyka,

 nauk przedklinicznych: genetyka, mikrobiologia, immunologia, farmakologia 
z toksykologią, patologia,

 nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu: etyka lekarska, 
socjologia medycyny, psychologia lekarska, historia medycyny, język angielski,

 nauk klinicznych niezabiegowych: pediatria, choroby wewnętrzne, neurologia, 
geriatria, psychiatria, dermatologia, onkologia, choroby zakaźne, rehabilitacja, 
medycyna rodzinna, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia kliniczna,

 nauk klinicznych zabiegowych: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii 
z traumatologią, neurochirurgii, urologii, anestezjologii i intensywnej terapii, 
medycyny ratunkowej, ginekologii i położnictwa, otorynolaryngologii, okulistyki, 
transplantologii, diagnostyki obrazowej,

 zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny: higiena, epidemiologia, 
zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa,

 w zakresie ćwiczenia umiejętności praktycznych oraz integrowania różnych 
dziedzin medycyny: laboratoryjne umiejętności  zabiegowe i kliniczna, 
zintegrowane zajęcia interdyscyplinarne i problemowe.

Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują :

 dyplom i tytuł zawodowy lekarza, 
 po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego otrzymują pełne prawo 

wykonywania zawodu lekarza,
 mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 w ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich,
 podnoszą swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w ramach specjalizacji 

lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

KIERUNEK LEKARSKI 
– studia w języku polskim i angielskim

12 semestrów, stacjonarne

Oferta w języku angielskim

Specjalności stacjonarne: bez specjalności

 (studia odpłatne) 
Jednolite studia magisterskie: 12 semestrów, stacjonarne


