
Wydział Lekarski 
 

Uniwersytet Jagielloński -
Collegium Medicum 

 
 
 



- najstarszy Wydział Lekarski w Polsce 
- integralna część Uniwersytetu Jagiellońskiego 
- 1200 zatrudnionych dydaktyków 
- 3000 studentów 



Kierunki studiów  
prowadzone na Wydziale Lekarskim 

Wydział Lekarski 

Kierunki prowadzone w 
Szkole Medycznej dla 

Obcokrajowców w 
języku angielskim: 

 
- lekarski (tryb 4-letni) 
- lekarski(tryb 6-letni) 

- lekarsko-dentystyczny 

Studia doktoranckie: 
 

- 4-letnie studia doktoranckie w 
języku polskim 

- 3-letnie studia doktoranckie w 
języku angielskim "International 
PhD studies in medical sciences" 
- 4-letnie Środowiskowe Studia 

Doktoranckie 
”Interdyscyplinarność dla 
medycyny innowacyjnej” 

InterDokMed 
 

Kierunki prowadzone w 
języku polskim: 

 
- lekarski 

 
- lekarsko-dentystyczny 

 
-dietetyka: 

- I stopnia (licencjackie) 
- II stopnia (magisterskie) 

 



Liczba studentów na 
poszczególnych kierunkach 

Kierunek studiów Liczba studentów 

Lekarski 1480 

Lekarsko-dentystyczny 358 

Dietetyka 202 

Studia prowadzone w języku polskim – rok akademicki 2017/2018 



Potencjalne obszary współpracy 
między WL a Szpitalami Sieci 

1. Promocja studiów na kierunkach WL wśród 
uczniów lokalnych liceów. 

2. Realizacja praktyk studenckich. 
3. Zajęcie praktyczne na roku VI. 
4. Realizacja prac doktorskich. 
5. Szkolenie podyplomowe (kursy, konferencje, 

wykłady). 



Promocja studiów na kierunkach WL wśród uczniów 
lokalnych, powiatowych liceów 



Realizacja praktyk studenckich w 
Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących 

Jednostka Liczba studentów odbywających praktyki w 
2017 r. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 13 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w 

Tarnowie 13 
Szpital Specjalistyczny im. Henryka 

Klimontowicza w Gorlicach 12 
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego            

w Nowym Sączu 12 
Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego          

w Zakopanem  12 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Brzesku 10 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" im. Bł. Marty 
Wieckiej w Bochni 8 

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu 7 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Suchej 
Beskidzkiej 6 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie 5 
Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia 

Miłosierdzia Bożego 5 
Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. 3 
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny                             
im. Dr S. Jasińskiego w Zakopanem 0 



Kierunek lekarski 
ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA 

I Praktyka wakacyjna w zakresie opieki nad chorym  4 tygodnie - 120 godzin 

II 
Praktyka wakacyjna 4 tygodnie - 120 godzin 

Praktyka wakacyjna w zakresie lecznictwa otwartego (lekarz rodzinny) 3 tygodnie 
Praktyka wakacyjna w zakresie pomocy doraźnej 1 tydzień 

III  Praktyka wakacyjna w zakresie chorób wewnętrznych 4 tygodnie - 120 godzin 

IV 
Praktyka wakacyjna 4 tygodnie - 120 godzin 

Praktyka wakacyjna w zakresie chirurgii 2 tygodnie 
Praktyka wakacyjna w zakresie pediatrii 2 tygodnie 

V 
Praktyka wakacyjna 4 tygodnie - 120 godzin 

Praktyka wakacyjna w zakresie intensywnej terapii 2 tygodnie 
Praktyka wakacyjna w zakresie ginekologii i położnictwa 2 tygodnie 

Kierunek  
lekarsko-dentystyczny 

ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA 

I 

Praktyka wakacyjna w zakresie organizacji ochrony zdrowia 60 godzin 

Praktyka wakacyjna lekarska na chirurgii ogólnej, chorobach 
wewnętrznych lub na chirurgii szczękowo-twarzowej 60 godzin 

II Praktyka wakacyjna w zakresie asysty lekarzowi - dentyście 120 godzin 
III Praktyka wakacyjna w gabinecie stomatologicznym 120 godzin 
IV Praktyka wakacyjna w gabinecie stomatologicznym 120 godzin 



Kierunek  
dietetyka  

I stopnia – 3 letnie licencjackie 
ROK 

STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA 

I 
Praktyka wakacyjna w szpitalu 106 godzin 

Praktyka śródroczna w domu pomocy społecznej 70 godzin 

Praktyka śródczona w szpitalu dla dorosłych 105 godzin 

II 
Praktyka wakacyjna w poradni dietetycznej chorób układu pokarmowego i chorób 

metabolicznych oraz dziale żywienia w szpitalu 70 godzin + 70 godzin  

Praktyka śródroczna w szpitalu dzieciecym/żłobku/przedszkolu 105 godzin 

III 
Praktyka międzysemestralna w roku akademickim w poradni dietetycznej  105 godzin 

Praktyka międzysemestralna w roku akademickim z zakresu technologii żywienia 70 godzin 

II stopnia – 2 letnie magisterskie 
ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA 

I 

Praktyka wakacyjna w poradni dietetycznej  105 godzin 

Praktyka wakacyjna w szpitalu dziecięcym/oddziale 
dziecięcym/żłobku/przedszkolu 70 godzin 

II 
Praktyka śródsemestralna pomiędzy w szpitalu dla dorosłych 105 godzin 



Rok VI- nauczanie kliniczne- ściśle zdefiniowany  
podział  900 godzin 

Cechy „starego” stażu podyplomowego – student jest 

(teoretycznie)  członkiem zespołu leczącego, jedyną formą zajęć są 

ćwiczenia przy łóżku chorego. 

Cechy „starego” VI roku – egzamin po zakończeniu zajęć. 



1. Wyłącznie praktyczne zajęcia kliniczne (900 godzin) i 100 godzin seminaryjnych Repetytorium 
Nauk Klinicznych. 

2. Małe grupy, z reguły 2 osobowe, możliwość relacji mentor-uczeń. 
3. Studenci dołączają do zespołów lekarskich w oddziałach klinicznych. 
4. Generalne zasada nieprowadzenia równoległych zajęć, ale elastyczność czasu zajęć (średnio 

30 godzin w tygodniu). 
5. Podobne zasady w SMO (grupy 3 osobowe). 
6. Książeczki umiejętności. 
7. Dopuszczenie studenta do danych czynności medycznych prowadzonych pod nadzorem w 

gestii nauczyciela akademickiego.  



- Potwierdzanie – rok VI 

- Potwierdzanie lata wcześniejsze 



Potencjalna możliwość realizacji zajęć 
praktycznych na VI roku w USSzS 

- Rok 2018/2019 – propozycja pilotażu z pediatrii 
- Możliwość realizacji zajęć z pediatrii w Szpitalach 

Sieci 
- Kilka grup dwuosobowych 
- Umowy cywilno-prawne z lekarzami prowadzącymi 

zajęcia 



Realizacja prac doktorskich na WL 

Uprawnienia do realizacji prac doktorskich w dziedzinach:  
1. Nauki medyczne  
   dyscypliny:   
• Medycyna 
• Stomatologia 
• Biologia medyczna 
2. Nauki o zdrowiu: 
  dyscyplina: 
• Nauki o zdrowiu 

   
Koszt dla osób spoza WL: około 14 000 PLN 
 
Możliwość udzielenia zniżki: 50% 



Konferencje, szkolenia… 

Potrzeba dalszej intensyfikacji! 
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