
RATOWNICTWO MEDYCZNE

W naszej Uczelni już od 
15 lat kształcimy ra-
towników medycznych 
na poziomie licencjatu. 
Absolwenci kierunku 
ratownictwo medyczne 
są wysoko oceniani przez 
pracodawców w Polsce 
za kompetencje i umie-
jętność prowadzenia 
działań ratunkowych  
w każdych warunkach.
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JAk uCZYMY?
Uczelnia dysponuje nowoczesnym sprzętem wykorzys- 
tywanym podczas zajęć, takim jak: sprzęt multimedial-
ny, sprzęt do nauki pierwszej pomocy - fantomy doro-
słych, dzieci, niemowląt, noworodków, sprzęt do nauki 
zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych - defibry-
latory, do udrożnienia dróg oddechowych, wentylacji 
mechanicznej, zabezpieczania wkłuć dożylnych i doszpi-
kowych, zaopatrywania urazów i innych.
Zajęcia są prowadzone w salach wykładowych, ćwicze-
niowych, w plenerze, szpitalu.

CZEgO uCZYMY? 
Ratownik medyczny rozpoznaje stany nagłego zagroże-
nia zdrowotnego, prawidłowo interpretuje za pomocą 
monitora lub EKG mechanizmy zatrzymania krążenia, 
wykonuje defibrylację, wykonuje badanie EKG, moni-
toruje czynności układu oddechowego i układu krwio-
nośnego, prowadzi podstawowe i zaawansowane 
techniki RKO u osób dorosłych, dzieci, niemowlaków 
oraz noworodków, wykonuje intubację dotchawiczną, 
kaniulację żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrz-
nej, podaje leki drogą dożylną, doszpikową, dotchawi-
czą, domięśniową, podskórną oraz wziewną, wykonuje 
cewnikowanie pęcherza moczowego, zabezpiecza ranę 
chirurgicznie, wykonuje dekompresję odmy opłucnowej 
prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym.
W Instytucie podejmowane są praktyczne działania, 
niejednokrotnie wychodzące poza ramy tzw. naucza-
nia akademickiego: organizowane są zawody w ratow-
nictwie medycznym, imprezy integracyjne. Studenci 
współpracują ze służbami państwowymi, angażując się 
w zabezpieczenia imprez masowych, kształtując w ten 
sposób postawy i nawyki, które w systemie ratownictwa 
medycznego są bazowe i powinny być spontaniczne. 

Uczelnia motywuje i wspiera prowadzenie działalności 
edukacyjnej przez studentów, a także stwarza możli-
wość kształcenia na terenie UE i Turcji.

NIECh INNI CI ZAZDROsZCZą
W roku akademickim 2015/16, przy współudziale Biu-
ra Karier, ruszył program pozwalający na odbycie se-
rii kursów, po ukończeniu których student zdobędzie 
uprawnienia znacznie ułatwiające mu znalezienie pracy 
w zawodzie ratownika medycznego. Np. kurs na ratow-
nika wodnego (przy współpracy z WOPR Nysa), który 
składa się z trzech etapów – ratownik wodny, sternik 
motorowodny i kwalifikowana pierwsza pomoc. Po jego 
ukończeniu kursanci (jeszcze jako studenci) mogą od 
razu podjąć pracę ratownika na różnych akwenach. Stu-
dentom proponujemy odbycie kursu uprawniającego 
do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Warto 
zaznaczyć, że obecnie kurs taki muszą odpłatnie odbyć 
wszyscy kierowcy – ratownicy medyczni zatrudnieni  
w systemie Państwowego Ratownictwa Medyczne-
go. Absolwent legitymujący się takimi uprawnieniami 
będzie miał o wiele większe szanse na zdobycie pracy 
w ambulansie systemowym. W planach mamy także 
umożliwienie studentom odbycia kursu z zakresu ratow-
nictwa taktycznego, co z kolei pomoże absolwentom 
podjąć pracę w wojsku. 

WEJDź NA WYżsZY pOZIOM
W ramach kierunku działa Studenckie Koło Nauko-
we Medycyny Ratunkowej COR. Celem koła jest po-
głębianie wiadomości z zakresu medycyny, szkole-
nie indywidualne studentów, wyjazdy do ośrodków 
klinicznych w kraju i za granicą, udział członków w 
opracowaniu i prezentacji prac naukowych, udział  
w sympozjach, seminariach i konferencjach naukowych.

Ratownik medyczny jest kluczową postacią w systemie zintegrowanego ratownictwa medycznego  
w Polsce. Jego kwalifikacje są powszechnie uznawane w krajach Unii Europejskiej. Zadania z zakre-
su ratowania osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia realizuje samodzielnie lub 
współdziała na zasadach partnerstwa z lekarzem przy ratowaniu osób w stanie bezpośredniego zagro-
żenia życia lub zdrowia.
Celem kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne jest wyszkolenie kadry ratowników medycznych 
mających wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie medycznych czynności ratunko-
wych w warunkach przedszpitalnych i w szpitalnym oddziale ratunkowym.

FORMA sTuDIÓW:
• stacjonarne (dzienne)
• niestacjonarne (zaoczne)

uZYskANY TYTuŁ ZAWODOWY:  
licencjat

CZAs TRWANIA sTuDIÓW: 
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE pRZEDMIOTY:
• anatomia
• biologia i mikrobiologia
• chirurgia
• choroby wewnętrzne
• farmakologia
• higiena i epidemiologia
• intensywna terapia
• kwalifikowana pierwsza pomoc
• medycyna katastrof
• medycyna sądowa
• medyczne czynności ratunkowe
• neurologia
• organizacja i zarządzanie 
• patofizjologia
• pediatria
• położnictwo i ginekologia
• psychiatria
• toksykologia
• traumatologia narządu ruchu

pRAkTYkI: 
łącznie 13 tygodni praktyk 
(po I roku studiów - Państwowa Straż Pożarna, 
obóz sprawnościowy oraz po II roku studiów 
- Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespoły Ratow-
nictwa Medycznego „P” i „S”, Centrum Powiada-
miania Ratunkowego lub Centrum Zarządzania 
Kryzysowego)

uCZELNIE pARTNERskIE:
• Medical University Plovdiv, Bułgaria
• University of South Bohemia in České 

Budĕjovice, Czechy
• Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia
• The Catholic University in Ruzomberok,  

Słowacja
• Cankiri Karatekin University, Turcja 

pO sTuDIACh:
• podjęcie pracy jako ratownik medyczny w ramach 

Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medyczne-
go w Polsce lub za granicą w podstawowych  
i specjalistycznych zespołach ratownictwa medycz-
nego, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, spe-
cjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach 
nauczających, w Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego szczebla powiatowego i regionalnego 

• praca w powiatowych i wojewódzkich zespołach 
do spraw opracowania regionalnych planów zabez-
pieczenia kryzysowego, w strukturach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

• praca w charakterze instruktora pierwszej pomocy 
w szkołach, jednostkach Straży Pożarnej, służbach 
ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku 
wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpie-
czeństwem i higieną pracy w zakładach przemysło-
wych oraz w charakterze koordynatora medyczne-
go przy zabezpieczeniu imprez masowych

• kontynuacja studiów drugiego stopnia w wybranej 
uczelni w kraju lub za granicą
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