
 

LEKARSKI 

I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI ROK 
Biostruktura i rozwój 

organizmu ludzkiego 

Moduł biologiczny I 

Moduł fizyczno- chemiczny 

Medycyna stanów nagłych 

Profesjonalizm z elementami 

etyki i psychologii lekarskiej 

Kompetencje generyczne w 

medycynie 

Język angielski  

Zajęcia fakultatywne 

Praktyki zawodowe 

Moduł biologiczny 

Funkcjonowanie organizmu 

ludzkiego w zdrowiu i chorobie 

z podstawami diagnostyki 

klinicznej 

Wstęp do nauk klinicznych 

Profesjonalizm z elementami 

etyki i psychologii lekarskiej 

Medycyna stanów nagłych 

Kompetencje generyczne w 

medycynie 

Język angielski  

Zajęcia fakultatywne  

Praktyki zawodowe 

  

Diagnostyka laboratoryjna 

Patologia 

Radiologia 

Medycyna nuklearna 

Medycyna sądowa 

Genetyka kliniczna 

Immunologia ogólna 

Farmakologia i toksykologia 

Propedeutyka chirurgii 

Propedeutyka chorób 

wewnętrznych 

Propedeutyka onkologii 

Propedeutyka psychiatrii 

Propedeutyka pediatrii 

Język angielski 

Fakultety 

Praktyki zawodowe 

 

Chirurgia ogólna 

Chirurgia plastyczna 

Kardiochirurgia z anestezjologią 

Okulistyka 

Otolaryngologia 

Urologia 

Rehabilitacja z elementami 

medycyny sportowej 

Choroby skórne i weneryczne 

Choroby wewnętrzne 

Farmakologia kliniczna 

Reumatologia z immunologia 

kliniczną 

Choroby dzieci 

Kardiologia dziecięca z 

elementami reumatologii 

Laryngologia dziecięca 

Geriatria 

Ginekologia i położnictwo 

Medycyna rozrodu z 

seksuologią 

Medycyna ratunkowa i katastrof 

Psychiatria 

Kompetencje międzykulturowe 

i antydyskryminacyjne w opiece 

zdrowotnej 

Praktyka zawodowa 

 

Anestezjologia i intensywna 

terapia 

Choroby dzieci – hematologia 

Medycyna rodzinna 

Medycyna zwalczania bólu i 

medycyna paliatywna 

Chirurgia dziecięca 

Chirurgia endokrynologiczna i 

naczyniowa 

Torakochirurgia 

Ortopedia z traumatologią 

Choroby zakaźne 

Choroby wewnętrzne 

Endokrynologia 

Ginekologia i położnictwo 

Radiologia i diagnostyka 

obrazowa 

Neurologia 

Neurochirurgia 

Onkologia kliniczna praktyki 

zawodowe 

Choroby wewnętrzne 

Pediatria 

Chirurgia 

Ginekologia i położnictwo 

Psychiatria 

Medycyna ratunkowa 

Medycyna rodzinna 

Klinika neurologii 

Klinika neurologii, urazów 

mózgu i neurorehabilitacji 

Klinika dermatologii i 

wenerologii 

Klinika otolaryngologii i 

laryngologii onkologicznej 

Klinika chorób zakaźnych i 

hepatologii 

Klinika chorób zakaźnych 

dzieci 

Klinika chorób oczu 

Klinika ortopedii i ortopedii 

dziecięcej 

Klinika chorób wewnętrznych, 

astmy i alergii 

Klinika urologii 

Zakład radiologii i diagnostyki 

obrazowej 

Klinika anestezjiologii, 

intensywnej terapii i leczenia 

bólu 

Klinika chemioterapii i 

nowotworów 

Zakład radioterapii 

Pracownia medycyny 

paliatywnej 

Klinika immunologii, 

reumatologii i alergii 

Zakład medycyny nuklearnej 

Klinika chirurgii czaszkowo-

szczękowo-twarzowej 

 
 


