
 

 
 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU LEKARSKIEGO  

WYDZIAŁU LEKARSKIEGO NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM  

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU 

 

           Studia  na kierunku lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów). Po zakończeniu studiów absolwent                                       

      otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym lekarza. 

   Wprowadzany sukcesywnie od roku akademickiego 2021/2022 nowy program studiów, ma na celu 

unowocześnienie i zwiększenie efektywności nauczania. Służyć temu ma, między innymi, wprowadzenie 

większej ilości treści związanych z zagadnieniami klinicznymi, już na poziomie nauk podstawowych. 

Zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu lekarza, absolwent posiada 

przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy. Posiada również 

kompetencje społeczne i postawy oparte na respektowaniu zasad etyki lekarskiej. 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach 

prawidłowych i patologicznych, potrafi rozpoznać objawy i przebieg chorób, zna sposoby postępowania 

diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych, rozumie etyczne, 

społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia, swoją 

wiedzę opiera na dowodach naukowych oraz zna metody prowadzenia badań naukowych. 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie 

postępowania lekarskiego, rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji 

lekarskiej, zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki, wdrożyć właściwe            

i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki, planować własną aktywność 

edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy, inspirować proces uczenia się innych osób, 

komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta 

oraz przekazać niekorzystne informacje, komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się 

wiedzą oraz krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko. 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do nawiązania i utrzymania głębokiego oraz 

pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych       

i kulturowych, kierowania się dobrem pacjenta, przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta, 

podejmowania działań wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych 

uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby, dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń 

oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych, propagowania zachowań  

prozdrowotnych, korzystania z obiektywnych źródeł informacji, formułowania wniosków z własnych 

pomiarów lub obserwacji, wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, 

w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym                   

i wielonarodowościowym, formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz   

    przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej,       

       w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób. 

 


