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WYDZIAŁ
MEDYCYNY I STOMATOLOGII
KIERUNEK LEKARSKI
FORMA: 6 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne
i niestacjonarne.
MATURA: do wyboru dwa spośród czterech przedmiotów na
poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
Minimalny wynik punktowy uprawniający do wzięcia udziału
w rekrutacji wynosi 100% - co stanowi sumę punktów z dwóch
wybranych przedmiotów.
OPIS: Dzięki studiowaniu medycyny nauczysz się praktycznych
umiejętności wykorzystywanych podczas diagnozowania i leczenia
pacjentów. Zdobędziesz specjalistyczne wykształcenie.
Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł zawodowy lekarza,
który umożliwi dalszą pracę w świecie medycyny.
PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś lekarzem/lekarką. Posiadasz wiedzę
na temat wszystkich dziedzin medycyny, jak również wąską
specjalizację. Możesz podjąć pracę w publicznych i niepublicznych
podmiotach i instytucjach naukowo-badawczych. Znasz naukowe
podstawy sztuki lekarskiej oraz potrafisz je zastosować w praktyce.
Umiesz rozpoznać problem i wdrożyć efektywny proces leczenia.
Wiesz jak porozumiewać się z pacjentem, jego rodziną oraz
zespołem lekarskim. Znasz zasady profilaktyki oraz promujesz
działania prozdrowotne.

KIERUNEK
LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
FORMA: 5 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne
i niestacjonarne.
MATURA: do wyboru dwa spośród czterech przedmiotów na
poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
Minimalny wynik punktowy uprawniający do wzięcia udziału
w rekrutacji wynosi 100% - co stanowi sumę punktów z dwóch
wybranych przedmiotów.
OPIS: Zdobyta podczas studiów wiedza, umiejętności
i kompetencje umożliwiają Tobie prowadzenie profesjonalnej opieki
stomatologicznej w zakresie profilaktyki, leczenia, promocji zdrowia
i edukacji prozdrowotnej, zawsze w trosce o dobro pacjenta.
PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś lekarzem-dentystą/lekarką-dentystką.
Zajmujesz się profilaktyką i leczeniem chorób w zakresie jamy
ustnej. Możesz pracować w publicznych placówkach bądź
w prywatnym gabinecie w zakresie ogólnej stomatologii lub
określonej specjalizacji, np. stomatologii zachowawczej,
chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki czy periodontologii.

WYDZIAŁ FARMACJI, BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ
I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
KIERUNEK
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA
FORMA: 5 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne.

FORMA: 3 lata, studia stacjonarne I stopnia;
2 lata, studia stacjonarne II stopnia.
MATURA: do wyboru dwa przedmioty na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
OPIS: W toku studiów zdobędziesz wykształcenie m.in.
z zakresu genetyki, nowotworów oraz farmakologii. Otrzymasz
wiedzę i umiejętności dotyczące molekularnych podstaw chorób,
modeli laboratoryjnych, projektowania i wykonywania modyfikacji
genetycznych na materiale biologicznym oraz analizy i interpretacji
danych uzyskanych w badaniach naukowych.
PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś biotechnologiem/biotechnolożką.
Oznacza to, że możesz podjąć pracę w wielu firmach zajmujących
się badaniami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej.
Bez problemu znajdziesz zatrudnienie również w przemyśle
chemicznym, farmaceutycznym lub w innych jednostkach
naukowo-badawczych. Biotechnologowie zakładają również
własne firmy specjalizujące się w tematyce uprawy roślin,
czy hodowli zwierząt.

MATURA: chemia (przedmiot obowiązkowy na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym) oraz do wyboru jeden spośród
trzech: biologia albo fizyka albo matematyka (poziom podstawowy
lub rozszerzony).
OPIS: Studiując analitykę medyczną nabędziesz wiedzę
i umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnień do wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nauczysz się prowadzić badania
laboratoryjne z wykorzystaniem najnowszych technik i nowatorskiej
aparatury. Jako diagnosta laboratoryjny będziesz współpracował
z lekarzami, farmaceutami, biotechnologami oraz innymi
pracownikami ochrony zdrowia. Badania laboratoryjne są
niezbędnym elementem diagnozy pacjentów.
PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś diagnostą/diagnostką. Posiadasz podstawową
wiedzę z zakresu medycyny, biologii, biochemii oraz wiedzę
specjalistyczną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Co to oznacza?
Możesz podjać pracę w laboratoriach diagnostycznych, zakładach
prowadzących badania kliniczne, ośrodkach naukowo-badawczych
oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych. Jako diagnosta
laboratoryjny podejmiesz współpracę z lekarzami, farmaceutami,
biotechnologami oraz innymi pracownikami ochrony zdrowia.
Badania laboratoryjne są niezbędnym elementem diagnozy
pacjentów.

KIERUNEK FARMACJA
FORMA: 5,5 roku, jednolite magisterskie studia stacjonarne.
MATURA: chemia (przedmiot obowiązkowy na poziomie
rozszerzonym) oraz do wyboru jeden spośród trzech: biologia
(poziom rozszerzony) albo fizyka albo matematyka (poziom
podstawowy lub rozszerzony). Minimalny wynik punktowy
uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji wynosi 30%
z każdego z wymaganych na aplikowanym kierunku przedmiotów.
OPIS: W trakcie nauki uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu
sporządzania, wytwarzania, wydawania, wyrobu oraz oceny
jakości produktów leczniczych, sprawowania nadzoru nad obrotem,

przechowywaniem i wykorzystywaniem tych produktów oraz
prowadzenia różnorodnych badań. W trakcie studiów ukształtujesz
świadomość współodpowiedzialności za zdrowie pacjenta.
PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś farmaceutą/farmaceutką. Oznacza to,
że możesz pracować w przemyśle farmaceutycznym. Poza
aptekami, czy hurtowniami są to podmioty odpowiedzialne za
wprowadzenie produktu na rynek lub też jednostki uprawnione
do wytwarzania/importu/eksportu tychże produktów. Znajdziesz
zatrudnienie również w instytucjach, które sprawują kontrolę nad
działalnością przemysłu farmaceutycznego oraz dokonują inspekcji.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
KIERUNEK
DIETETYKA KLINICZNA

KIERUNEK
FIZJOTERAPIA

FORMA: 3 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia;
2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

FORMA: 5 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne
i niestacjonarne.

MATURA: dowolny przedmiot na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym.

MATURA: do wyboru jeden przedmiot na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym spośród: biologia albo chemia albo fizyka.

OPIS: We współczesnym świecie dietetyk to przyjaciel pacjenta
pomagający osobie zdrowej w zachowaniu zdrowia, a osobie
chorej w skutecznej terapii. W trakcie studiów nabędziesz wiedzę
z zakresu żywienia, żywienia klinicznego czy poznasz zagadnienia
dotyczące wartości prozdrowotnych żywności. Jako absolwent
dietetyki będziesz mógł podjąć pracę w szpitalach bądź
przychodniach łącząc ją z poradnictwem we własnych
gabinetach dietetycznych.

OPIS: W trakcie studiów uzyskasz przygotowanie zawodowe
do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki,
planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych dla osób
w różnym wieku z uwzględnieniem ich stanu funkcjonalnego.
Zyskując tytuł magistra fizjoterapii będziesz mógł samodzielnie
prowadzić własną praktykę rehabilitacyjną. Możesz również podjąć
pracę między innymi w placówkach rehabilitacyjnych, szpitalach
klinicznych, sanatoriach, hospicjach, gabinetach masażu i SPA,
a także salonach fitness czy ośrodkach sportowych.

PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś dietetykiem/dietetyczką. Pomagasz osobie
zdrowej w zachowaniu zdrowia, a osobie chorej w skutecznej
terapii. Możesz podjąć pracę w szpitalach, przychodniach bądź
we własnym gabinecie dietetycznym.

PRZYSZŁOŚĆ: Jako fizjoterapeuta/fizjoterapeutka masz szerokie
pole do popisu. Możesz znaleźć zatrudnienie nie tylko w szpitalach,
przychodniach i specjalistycznych poradniach lecz także
w gabinetach odnowy biologicznej, uzdrowiskach czy domach
opieki. Wielu absolwentów/absolwentek tego kierunku decyduje
się na prowadzenie prywatnego gabinetu. Wykorzystasz swoją
wiedzę, aby pomóc przywrócić funkcje ruchowe osobom chorym
lub niepełnosprawnym. We współczesnym świecie Twoje
umiejętności i wiedza są niezwykle potrzebne, gdyż wielu ludzi
zapomina o tym jak ważne jest dbanie o sprawność swojego ciała.

KIERUNEK
KOSMETOLOGIA
FORMA: 3 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia;
2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.
MATURA: dowolny przedmiot na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym.
OPIS: W toku studiów nabędziesz wiedzę z zakresu
przeprowadzania profesjonalnych zabiegów kosmetologicznych.
Uzyskasz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia
działalności np. w gabinetach kosmetologicznych, studiach wizażu,
ośrodkach odnowy biologicznej czy hotelach.

PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś kosmetologiem/kosmetolożką. Na rynku
usług to jedna z najszybciej rozwijających się branż. Posiadasz
kompletną wiedzę, która pozwoli Ci na prowadzenie własnego
gabinetu kosmetycznego. Wiesz jak dobierać i wykonywać zabiegi
w obrębie twarzy i całego ciała. Właściwie odczytujesz skład
kosmetyków i doskonale wiesz, jak je stosować. Potrafisz
obsługiwać zaawansowane urządzenia zabiegowe. Dbasz nie tylko
o wygląd swoich pacjentów, ale również o ich dobre samopoczucie.

KIERUNEK
PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK
POŁOŻNICTWO

FORMA: 3 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia;
2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

FORMA: 3 lata, studia stacjonarne I stopnia;
2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

MATURA: dowolny przedmiot na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym.

MATURA: dowolny przedmiot na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym.

OPIS: Studia te przygotują Cię do uzyskania kompetencji
w zawodzie i jednocześnie profesjonalnego przygotowania do
pracy w wysokospecjalistycznych ośrodkach ochrony zdrowia.
Nauczysz się korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia
bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki nad pacjentami.
Będziesz udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania
zdrowia i zapobiegania chorobom.

OPIS: Po tym kierunku Twoją rolą zawodową będzie udzielanie
opieki położniczej, ginekologiczno-onkologicznej i neonatologicznej.
Będziesz sprawować opiekę nad noworodkiem i niemowlęciem
do 42. dnia życia, kobietą i jej rodziną w okresie przedkoncepcyjnym,
prokreacji, przekwitania i starości. Będziesz ponadto prowadzić
edukację w szerokim zakresie, np. na temat rozrodu i metod
planowania rodziny.

PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś pielęgniarką/pielęgniarzem.
Pełnisz niezwykle odpowiedzialną i ważną funkcję w całym
systemie opieki zdrowotnej. Asystujesz w diagnozowaniu
i leczeniu pacjentów, niesiesz chorym nie tylko pomoc fizyczną,
ale i psychiczną. Posiadasz określone uprawnienia do świadczeń
leczniczych, zapobiegawczych i medycznych czynności
ratunkowych. Aktualnie na świecie Twoja wiedza i umiejętności
są bardzo potrzebne we wszystkich jednostkach służby zdrowia:
szpitalach, uzdrowiskach, domach opieki czy sanatoriach.

PRZYSZŁOŚĆ: Jesteś położną/położnym. Pracujesz głównie
na sali porodowej i otaczasz opieką przyszłe matki. Jesteś
nieocenionym wsparciem dla kobiety ciężarnej, jej dziecka
oraz jej rodziny. Posiadasz kwalifikacje, aby prowadzić zajęcia
z przygotowania do życia w rodzinie i planowania ciąży.
Monitorujesz jej prawidłowy przebieg oraz potrafisz samodzielnie
odebrać poród. Wiesz jak postępować w sytuacjach patologicznych,
zagrażających zdrowiu i życiu noworodka. Masz wiedzę w zakresie
medycyny perinatalnej oraz znasz działania profilaktyczne
i pielęgnacyjne dla kobiety ciężarnej.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
KIERUNEK
PSYCHOLOGIA ZDROWIA

KIERUNEK ZARZĄDZANIE
W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

FORMA: 5 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne
i niestacjonarne.

FORMA: 2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

MATURA: dowolny przedmiot na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym.
OPIS: Ukończenie tych studiów dostarczy Ci wiedzy,
która umożliwi umiejscowić, referować oraz dokonywać
eksplanacji behawioru człowieka w kontekście zdrowia i choroby
oraz udzielić adekwatnej pomocy. Nabędziesz wiedzę na temat
zdrowia i patologii funkcjonowania człowieka przydatną nie tylko
w zawodzie psychologa, ale także we wszystkich obszarach,
w których ważny jest człowiek. Będziesz w stanie lepiej
zrozumieć ludzi i zjawiska dziejące się w otaczającym nas świecie.
PRZYSZŁOŚĆ: Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz
wiedzę nie tylko z zakresu psychologii, ale również medycyny,
neuropsychologii czy psychoonkologii. Dbasz o zdrowie psychiczne
pacjenta w obliczu jego choroby. Możesz rozwijać się w niemal
wszystkich dziedzinach psychologii jak np. psychologia rozwoju,
psychologia edukacyjna, psychologia pracy i organizacji,
psychologia transportu, itd. Twoje kompetencje pozwalają
na pracę z pacjentem poprzez uczestnictwo w procesie leczenia,
rehabilitacji, rekonwalescencji i wspierania rodziny.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze
studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich ukończonych na dowolnym kierunku.
OPIS: W trakcie studiów rozwiniesz kompetencje menedżerskie
i umiejętności kierowania zespołami ludzkimi. Nabędziesz
pogłębioną wiedzę i doświadczenie umożliwiające podjęcie pracy
oraz innych inicjatyw gospodarczych w jednostkach działających
na rzecz ochrony zdrowia, głównie w działach zajmujących się
organizacją i zarządzaniem.
PRZYSZŁOŚĆ: Po ukończeniu tego kierunku twoje kompetencje
pozwolą Ci na pracę począwszy od działów organizacyjnych,
zarządczych oraz administracyjnych placówek ochrony zdrowia,
inspekcji sanitarnych oraz jednostek administracji publicznej,
po organizacje o charakterze prozdrowotnym, czy instytucje
ubezpieczeniowe, farmaceutyczne, a także obiekty turystyki
zdrowotnej i wellness. Ponadto tworzenie i zarządzanie
organizacjami pozarządowymi o charakterze prozdrowotnym.

KIERUNEK LOGOPEDIA KLINICZNA Z TERAPIĄ ZAJĘCIOWĄ
FORMA: 3 lata, studia stacjonarne I stopnia;
2 lata, studia stacjonarne II stopnia.
MATURA: dowolny przedmiot na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym oraz kwalifikacyjne badanie logopedyczne
wykluczające wady wymowy kandydata na studia
(badanie obowiązujące również na studiach II stopnia).
OPIS: W trakcie studiów uzyskasz przygotowanie zawodowe
do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki,
planowania i wykonywania terapii logopedycznej u osób w różnym
wieku z uwzględnieniem ich stanu funkcjonalnego. Zyskując tytuł
magistra logopedii klinicznej z terapią zajęciową będziesz mógł
samodzielnie prowadzić własną praktykę rehabilitacyjną.
Możesz również podjąć pracę między innymi w placówkach

rehabilitacyjnych, szpitalach klinicznych, sanatoriach, hospicjach,
szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także
domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej oraz
warsztatach terapii zajęciowej.
PRZYSZŁOŚĆ: Logopeda kliniczny/logopedka kliniczna z terapią
zajęciową to zawód dający wiele możliwości. Droga rozwoju
zawodowego jest możliwa w ochronie zdrowia, jak i w oświacie.
Możesz znaleźć zatrudnienie nie tylko w szpitalach, przychodniach
i specjalistycznych poradniach ale także domach opieki, hospicjach
i szkołach. Wielu absolwentów/absolwentek tego kierunku decyduje
się na prowadzenie prywatnego gabinetu. Wykorzystasz swoją
wiedzę, aby pomóc przywrócić funkcje komunikacyjne osobom
chorym lub niepełnosprawnym. Logopedia jest dziedziną, która
zaistniała stosunkowo niedawno, ale daje wiele możliwości rozwoju.

DOPASUJ FORMĘ STUDIÓW

Studia jednolite magisterskie – program nauczania trwa
nieprzerwanie 5; 5,5 lub 6 lat i zakończony jest uzyskaniem tytułu
zawodowego (magister). Studia przeznaczone są dla absolwentów
szkół średnich z maturą nową, starą, zagraniczną, IB i EB.

Studia stacjonarne – przeznaczone są dla absolwentów
szkół średnich z maturą nową, starą, zagraniczną, IB, EB oraz
absolwentów studiów I stopnia. Zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku.

Studia I stopnia – program nauczania trwa 3 lata i zakończony
jest tytułem zawodowym – licencjat. Studia przeznaczone są dla
absolwentów szkół średnich z maturą nową, starą, zagraniczną,
IB i EB.

Studia niestacjonarne – I stopnia i jednolite magisterskie
przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich z maturą nową,
starą, zagraniczną, IB, EB oraz absolwentów studiów I stopnia.
Wszystkie kierunki są odpłatne według cennika zamieszczonego
na stronie uczelni.

Studia II stopnia – kontynuacja programu nauczania
studiów I stopnia lub programu nauczania
innego kierunku wymienionego w uchwale
rekrutacyjnej, trwająca dalsze 2 lata
i zakończona tytułem zawodowym (magister).
O przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów.

DLACZEGO PUM?
Jesteśmy uczelnią wyższą z ponad siedemdziesięcioletnią historią
i doświadczeniem, aktualnie kształcącą pięć tysięcy studentów,
w tym ponad 700 obcokrajowców. Zajęcia na studiach
magisterskich, I i II stopnia, doktoranckich i podyplomowych
prowadzone są przez blisko 700 pracowników
naukowo-dydaktycznych i ponad 200 profesorów.
Zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalach klinicznych
– w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 przy
ul. Unii Lubelskiej wraz ze szpitalem w Policach, w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 na Pomorzanach, a także
w innych szczecińskich szpitalach, w trzech Międzywydziałowych
Centrach Dydaktyki oraz w nowoczesnym Centrum Symulacji
Medycznej. Przygotowania do egzaminów i egzaminy
prowadzimy w Centrum Egzaminów Testowych.

Społeczność PUM tworzą aktywnie działające organizacje
studenckie: Parlament Studentów, Parlament Doktorantów,
Studenckie Towarzystwo Naukowe, Studenckie Towarzystwo
Biotechnologów, Studenckie Towarzystwo Diagnostów
Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział
Szczecin, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
IFMSA-Poland Oddział Szczecin, Polskie Towarzystwo Studentów
Stomatologii Oddział Szczecin. Studenci PUM są również
sportowcami, którzy indywidualne pasje i zespołowe wyzwania
rozwijają w wielu dyscyplinach, reprezentując uczelnię
w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach.

Zapraszamy do pięknego Szczecina,
pełnego wszechobecnej i przyjaznej zieleni.
Miasta, w którym żyje i uczy się ponad
55 tysięcy studentów.

DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci nie mogą uzyskać zerowego
wyniku z egzaminu maturalnego.
Wynik nowej matury – wyrażony w procentach
– będzie przeliczony na punkty,
według zasady:
POZIOM

PUNKTY

MNOŻNIK

podstawowy

100 - 1

x 0,8

rozszerzony

100 - 1

x 1,0

Kandydaci na studia
mogą aplikować w danym roku
na kilka kierunków studiów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 – 14:00
Osobiście: w Rektoracie przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie,
Dział Rekrutacji (II piętro, pokój 201)
91 48 00 816, 91 48 00 817
91 48 00 827
rekrut@pum.edu.pl
Zeskanuj kod QR:
www.pum.edu.pl / rekrutacja

Obserwuj nas na:

@pumszczecin

