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Słowo wstępu
Szanowni Kandydaci,
Mam zaszczyt zaprezentować niniejszy prospekt, w którym znajdziecie
Państwo informacje na temat pierwszego w Polsce Wydziału
Biomedycznego, który od roku akademickiego 2021/2022 będzie kształcił
studentów na dwóch kierunkach: biomedycyna oraz dietetyka.
Studenci kierunku biomedycyna zdobywają wiedzę dotyczącą struktury
i funkcji organizmu człowieka, poznają mechanizmy powstawania chorób, ich
diagnostykę oraz leczenie. Uczą się krytycznego myślenia i niezależności
wymaganej do rozwiązania konkretnych problemów badawczych.
Przygotowany program zapewnia studentom naukę oraz różne szkolenia
w środowisku akademickim zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Jest on
oparty na wysokiej jakości badaniach naukowych, które stymulują studentów
intelektualnie, dając im jednocześnie wybór szerokiego wachlarza możliwości
późniejszego zatrudnienia w instytucjach badawczych i naukowych.
Kierunek dietetyka zapewnia kształcenie specjalistów w zakresie dietetyki
i żywienia człowieka, którzy w oparciu o wyszkolenie medyczne i kliniczne
będą przygotowani do wykonywania medycznego zawodu dietetyk. Zdobyta
przez Państwa wiedza i umiejętności praktyczne posłużą leczeniu i profilaktyce chorób dietozależnych należących obecnie do kluczowych wyzwań
w polskim systemie ochrony zdrowia.
Wybierając studia na Wydziale Biomedycznym możecie mieć pewność
zdobycia wiedzy od najlepszych specjalistów. Będziecie korzystać z laboratoriów, nowoczesnej aparatury badawczej, uczestniczyć w badaniach
naukowych, aktywnie działać w kołach naukowych pod kierunkiem specjalistów i zaangażowanych wykładowców z interdyscyplinarnym doświadczeniem zawodowym.
Studia na Wydziale Biomedycznym to początek wielkiej pasji i fascynacji
nauką. Liczymy, że zapewnią ogromną satysfakcję z Państwa dokonań w celu
poprawy zdrowia i jakości życia społeczeństwa.
Zapraszamy Państwa do wspólnej podróży po wielkie odkrycia w środowisku
opartym na współpracy, szacunku i wzajemnym wspieraniu się w rozwoju.
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Dziekan Wydziału Biomedycznego
dr hab. n. farm. Anna Błażewicz, prof. uczelni

Misja Wydziału Biomedycznego

Słowa Platona „Wiedza jest drugim Słońcem dla ludzi” stanowią myśl przewodnią dla Wydziału
Biomedycznego. Nasza misją jest kształcenie studentów w sposób zapewniający zdobycie
szerokiej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów naukowych, a także doskonalenie
badań naukowych i kompetencji służących ochronie zdrowia.
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Główne cele Wydziału Biomedycznego
bycie interaktywną społecznością
studentów i naukowców, którzy pragną
rozwijać swoje pasje naukowe,
pielęgnowanie integracji wielu dyscyplin
nauki oraz medycyny w środowisku
skoncentrowanym na odkryciach, aby
rozwijać i poprawiać opiekę zdrowotną
w Polsce i na świecie,
zapewnienie każdej studentce i każdemu
studentowi wszechstronnej pomocy
w kształtowaniu kompetencji do sprostania
przyszłym wyzwaniom zawodowym
w świecie nauki oraz na rynkach
komercyjnych,
rozszerzanie i udoskonalanie oferty
kształcenia,
umacnianie relacji z otoczeniem
gospodarczym i środowiskiem naukowym.
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Struktura Wydziału Biomedycznego
DZIEKAN
WYDZIAŁU

PRODZIEKAN
ds. Kierunku Biomedycyna

PRODZIEKAN
ds. Kierunku Dietetyka

JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE

KATEDRA NAUK
BIOMEDYCZNYCH

DZIEKANAT

KATEDRA DIETETYKI
I BIOANALITYKI

-Zakład Immunologii Doświadczalnej
-Samodzielna Pracownia Patobiochemii
i Interdyscyplinarnych Zastosowań
Chromatografii Jonowej
-Samodzielna Pracownia Inżynierii Tkankowej
i Medycyny Regeneracyjnej
-Samodzielna Pracownia Badań Behawioralnych
-Samodzielna Pracownia Spektroskopii
i Obrazowania Chemicznego
-Samodzielna Pracownia Genetyki Molekularnej

-Pracownia Dietetyki Klinicznej
-Zakład Bioanalityki
-Zakład Edukacji Dietetycznej
i Żywieniowej
-Zakład Żywności i Żywienia
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Kadra kierownicza
Dziekan Wydziału Biomedycznego
dr hab. n. farm. Anna Błażewicz, prof. uczelni
Prodziekan ds. Kierunku Biomedycyna
prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska
Prodziekan ds. Kierunku Dietetyka
dr hab. n. chem. Emilia Fornal, prof. uczelni
Kierownicy Katedr:
Kierownik Katedry Nauk Biomedycznych
dr hab. n. farm. Anna Błażewicz, prof. uczelni
Kierownik Katedry Dietetyki i Bioanalityki
dr hab. n. chem. Emilia Fornal, prof. uczelni

8

Oferta edukacyjna
Anatomia czynnościowa

Podstawy bioinformatyki

Histologia

Marketing medyczny

Cytologia

Immunologia nowotworów

Biochemia

Toksykologia

Fizjologia

Immunoonkologia

Mikrobiologia
Immunobiologia

Mikrobiom ludzki
Wirusologia

Farmakologia

Genetyka

Chemia ogólna
i organiczna

Medycyna sądowa

Biologia molekularna
Metodyka badań klinicznych
Redakcja prac naukowych

Choroby cywilizacyjne
Medycyna regeneracyjna
i terapie komórkowe

Starzenie się
Neurofarmakologia

Komunikacja naukowa
Badania na zwierzętach
Embriologia molekularna

Specjalistyczny
język angielski
Metodyka publikacji
naukowych i pisania
wniosków patentowych
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Charakterystyka studiów
BIOMEDYCYNA
studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim.
Studia I stopnia
trwają 3 lata (6 semestrów )
wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia
studiów: 180

Liczba godzin:
przedmioty obowiązkowe: 1524 godz./125
ECTS,
przedmioty do wyboru: 1030 godz./55 ECTS,
Praktyki wakacyjne:
po I roku – praktyka w laboratorium diagnostycznym (140 godzin)
po II roku – praktyka w Zwierzętarni (140
godzin)
po II roku studenci kończą kurs Badań na
zwierzętach uzyskując Certyfikat.
Celem studiów I stopnia na kierunku
Biomedycyna jest wykształcenie absolwenta,
który zdobędzie wiedzę dotyczącą struktury
i funkcji organizmu ludzkiego, ze szczególnym
uwzględnieniem roli procesów biologicznych
i chemicznych zachodzących na poziomie
komórkowym i molekularnym w warunkach
zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników
genetycznych i środowiskowych.
Pozwoli to studentowi na zrozumienie metod
stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.
Interdyscyplinarna wiedza z zakresu m.in.
anatomii, histologii, fizjologii, genetyki, biologimolekularnej, mikrobiologii i farmakologii.
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Charakterystyka studiów
BIOMEDYCYNA
Nabycie odpowiednich umiejętności praktycznych, łącznie ze zdobyciem
certyfikatu, pozwalającego na prowadzenie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi w obrębie Unii Europejskiej, czyni absolwenta biomedycyny cenionym
pracownikiem dla wielu pracodawców, związanych z medycyną i opieką
zdrowotną.
Potencjalne spektrum możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku
Biomedycyna obejmuje pracę w Uczelni, instytucjach badawczych, przemyśle
farmaceutycznym, firmach biotechnologicznych. Licencjat z biomedycyny
może też być pierwszym krokiem na ścieżce dalszej kariery (szczególnie po
ukończeniu studiów II stopnia) –
możliwości pracy naukowej i uzyskania stopni naukowych (doktorat),
prowadzenia i nadzorowania badań
klinicznych, czy produkcji środków
farmaceutycznych. Po uzyskaniu
dodatkowego wykształcenia będzie
również dobrym fundamentem do
innego typu kariery –medycznego
rzecznika patentowego, czy pracy
w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia.

Studia II stopnia
trwają 2 lata (4 semestry)
wymagana ilość punktów ECTS do
ukończenia studiów: 120
liczba godzin: 1135 w tym 80
godzin w różnych laboratoriach
Uczelni podczas zajęć rotacyjnych
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Charakterystyka studiów
Celem studiów II stopnia na kierunku Biomedycyna jest wykształcenie
przyszłych naukowców w dziedzinie nauk medycznych poprzez intensywne
szkolenia naukowe oparte na zdobywaniu wiedzy, pozyskiwaniu i interpretacji
nowych informacji oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technik
badawczych. Oczekuje się, że program będzie stymulować studentów do
krytycznego myślenia i niezależności wymaganej do rozwiązania konkretnego
problemu badawczego. Program zapewnia najnowszą wiedzę i niezbędne
umiejętności praktyczne dla kariery naukowej w dziedzinie medycyny,
dotyczące funkcjonowania ludzkiego ciała w zdrowiu i chorobie. Obejmuje
poznanie procesów na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym
i organizmu oraz interakcje z czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi w środowisku. Koncentruje się na zrozumieniu mechanizmów chorobowych na poziomie molekularnym, szczególnie w przypadku najczęstszych i powszechnych chorób, w celu opracowania przyszłych metod diagnozowania i leczenia tych chorób.
Program zapewniając studentom
naukę i różne szkolenia w środowisku
akademickim (krajowym i zagranicznym), zorientowany jest na wysokiej
jakości badaniach naukowych, które
stymulują studentów intelektualnie,
dając im jednocześnie wybór szerokiego wachlarza możliwości późniejszego zatrudnienia w przemyśle,
centrach badawczych i społeczeństwie. Pierwsza część programu
stanowi ogólną, zaawansowaną
wiedzę biomedyczną.
Studenci mogą następnie indywidualnie opracować bardziej spersonalizowane badania poprzez głębszą
eksplorację jednego z wybranych
przez siebie obszarów badawczych
wykonując niezależne projekty
badawcze. Absolwent może kontynuować kształcenie w Szkole
Doktorskiej.
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Warunki rekrutacji
BIOMEDYCYNA
Studia I stopnia
Kandydaci muszą posiadać szczegółową wiedzę z zakresu szkoły średniej z biologii, chemii,
matematyki. Istotna jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego, aby korzystać ze źródeł bibliograficznych w tym języku (czasopisma, podręczniki).
Podstawą rekrutacji są wyniki egzaminu maturalnego.
Wymagane są 3 przedmioty:
Język angielski w stopniu rozszerzonym
Biologia w stopniu rozszerzonym
Do wyboru: chemia lub matematyka w stopniu rozszerzonym lub podstawowym
Przewidziany limit miejsc na studiach: 30 osób
Studia II stopnia
Do postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna
może zostać dopuszczona osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów
pierwszego stopnia na kierunku: biomedycyna lub dyplomem jednolitych studiów magisterskich na kierunku: analityka medyczna, farmacja, lekarski lub dyplomem studiów II
stopnia na kierunku Biotechnologia.
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1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna będzie:
a) konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio
z jednolitych studiów magisterskich, z zastrz. ust.2,
b) wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu - język angielski na poziomie rozszerzonym.
2. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o średniej ocen z całego toku
studiów odpowiednio: z pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich.
3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez większą liczbę kandydatów, niż liczba pozostałych miejsc na kierunku biomedycyna drugiego stopnia, zostanie
zastosowane kryterium, którym jest wyższa punktacja uzyskana na świadectwie
dojrzałości z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym.
Przewidywany limit miejsc na studiach: 15 osób

Charakterystyka studiów
DIETETYKA
Kształcenie studentów w obszarze nauk o zdrowiu
oraz prowadzenie badań naukowych przez pracowników, dla których nadrzędne jest przesłanie:
„Człowiek jest tyle wart ile pomaga drugiemu”
Studia kształcą specjalistów w zakresie dietetyki
i żywienia człowieka, którzy w oparciu o wyszkolenie medyczne i kliniczne będą przygotowani do
wykonywania medycznego zawodu dietetyk
w wielu obszarach aktywności zawodowej,
z uwzględnieniem postępowania żywieniowego
w leczeniu chorób dietozależnych w różnych
specjalnościach klinicznych i profilaktyki chorób
dietozależnych.
Student zdobywa zaawansowaną wiedzę oraz
umiejętności praktyczne w zakresie oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia osób zdrowych
i chorych, planowania racjonalnego żywienia,
doboru diety w różnych stanach chorobowych
oraz prowadzenia profesjonalnej edukacji żywieniowej. Nabywa kompetencje umożliwiające
budowanie relacji terapeutycznej z pacjentem,
a także dotyczące technologii przygotowywania
i kontrolowania jakości produktów żywnościowych
i potraw.
Studia I stopnia
Studia stacjonarne o profilu praktycznym
Studia trwają 3 lata (6 semestrów)
liczba godzin: 3387
liczba godzin praktyk: 840
wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia
studiów: 180

Warunki rekrutacji
Studia I stopnia
Podstawą rekrutacji są wyniki egzaminu maturalnego.
Wymagane są 2 przedmioty do wyboru z niżej wymienionych:
·Biologia w stopniu podstawowym lub rozszerzonym
·Język obcy nowożytni w stopniu podstawowym lub
rozszerzonym
·Matematyka w stopniu podstawowym lub rozszerzonym
Przewidziany limit miejsc na studiach: 50 osób

Studia II stopnia
Na studia drugiego stopnia na kierunku dietetyka mogą
ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku
dietetyka lub technologia żywności i żywienie człowieka
lub żywienie człowieka.
Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunku
dietetyka będzie średnia ocen
z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na
danym kierunku.
Przewidziany limit miejsc na studiach: 30 osób

Absolwent przygotowany jest do pracy
w zawodzie Dietetyka w publicznych
i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych, publicznych placówkach sportowych i rekreacyjnych.
Może kontynuować kształcenie na studiach
drugiego stopnia.

14

Charakterystyka studiów
Studia II stopnia
Program kształcenia oferuje rozwinięcie i pogłębienie
wyszkolenia medycznego
i klinicznego w zakresie dietetyki i żywienia człowieka
zdrowego i chorego, kładąc nacisk na te aspekty
działalności dietetyka, które dotyczą współczesnych
zagrożeń zdrowotnych (prewencja pierwotna i wtórna
chorób dietozależnych), a także profesjonalnego
wkładu dietetyka do działalności zespołów terapeutycznych i promujących zdrowie.
Studia obejmują prawne, organizacyjne i marketingowe aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej o profilu dietetycznym.
Studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim
Studia trwają 2 lata (4 semestry)
liczba godzin: 1943
wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia
studiów: 120
Absolwent przygotowany jest do pracy w zawodzie
Dietetyka w publicznych
i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
zakładach żywienia zbiorowego,
organizacjach konsumenckich, komercyjnych,
publicznych placówkach
sportowych i rekreacyjnych. Może kontynuować
kształcenie w Szkole Doktorskiej.
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Działalność studencka
W ramach kół
Biomedyczne Międzykatedralne Studenckie Koło Naukowe
Koło Naukowe Genetyki Nowotworów
Koło Naukowe przy Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej
Koła Naukowe przy Katerze i Zakładzie Chemii Medycznej
Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej
Koło Naukowe przy Zakładzie Biofarmacji
w ramach programu ERASMUS
Dodatkowe praktyki wakacyjne w KU Leuven (Belgia), Università di Bologna
(Włochy), University of Malta (Malta)

Organizacje studenckie
Akademicki Związek Sportowy na UMLub (AZS)
AZS zrzesza ludzi, dla których sport to nie tylko muskularna sylwetka, ale przede
wszystkim pasja i dobra zabawa, jest otwarty na wszelkie formy ruchu i aktywności
fizycznej. Organizuje różne wydarzenia i aktywnie uczestniczy w życiu Uczelni
i środowiska akademickiego.
Sekcje sportowe:
Koszykówka kobiet, Koszykówka mężczyzn, Lekkoatletyka Piłka nożna, Gra w piłkę
ręczną, Pływanie, Samoobrona, Siatkówka kobiet, Siatkówka męska, Szachy, Tenis
stołowy, Tenis, Żeglarstwo
https://pl-pl.facebook.com/AZS.UMLUB
Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie tworzą studenci i pracownicy wszystkich
wydziałów UM oraz pasjonaci z innych lubelskich uczelni. Chór towarzyszy oficjalnym
wydarzeniom uniwersyteckim, rocznicom, ceremoniom otwarcia i ukończenia studiów
i nie tylko. Chór również dużo podróżuje, biorąc udział w konkursach w kraju i za
granicą. Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego jest otwarty na nowych
członków.
https://www.facebook.com/chorumlub/
Duszpasterstwo Akademickie „Łukasz” działające przy Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie zajmuje się formacją duchową studentów.
https://www.facebook.com/dalukaszumlublin
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powstał w 1979 roku jako
pierwszy i jedyny w Polsce i w Europie Zespół folklorystyczny na Uczelni Medycznej.
W Zespole pracują trzy grupy taneczne, kapela oraz soliści. W swoim programie Zespół
prezentuje tańce, przyśpiewki ludowe i utwory instrumentalne na kapelę z wielu
regionów Polski oraz tańce narodowe.
https://pl-pl.facebook.com/zpitumlub
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Opinie studentów
„Biomedycyna niewątpliwie jest kierunkiem zagadką, ponieważ każdy student zaczynający
swoją przygodę z tym kierunkiem studiów, wyobraża sobie tą podróż nieco inaczej. Rozpoczęcie
studiów na kierunku Biomedycyna na pewno jest ryzykownym posunięciem, kierunek jest
jeszcze bardzo młody i rozwija się cały czas przez co nigdy nie wiadomo czego się spodziewać
w 100%. Uważam jednak, że jest to ryzyko, które warto podjąć. ”
- Ola, III rok Biomedycyna I stopnia
“Biomedycyna to unikalny kierunek oferujący unikalny zestaw kwalifikacji w skali kraju.
Porównując do innych, zbliżonych do Biomedycyny kierunków takich jak Biotechnologia,
rachunek jest bardzo prosty - absolwentów Biotechnologii w kraju są tysiące, a absolwentów
Biomedycyny raptem garstka – co czyni Cię automatycznie bardzo atrakcyjnym graczem na
rynku pracy. Główną zaletą Biomedycyny w moim odczuciu jest jej uniwersalne podejście do
nauk medycznych, dzięki czemu drogi rozwoju po studiach są liczne. Warto tutaj pamiętać, że
tytuł licencjata czy też magistra Biomedycyny to dopiero początek drogi, dlatego samorozwój
i obranie dalszego kierunku kształcenia są tutaj szczególnie istotne. "
- Justyna, III rok Biomedycyna I stopnia
„Koło Biomedycyny to świetne miejsce dla biomedyków i nie tylko. Podczas spotkań zajmujemy
się organizacją wielu ciekawych projektów, rozwijamy umiejętności
i zainteresowania naukowe oraz poznajemy naukowców z całej Polski, którzy dzielą się
z nami swoimi doświadczeniami. Jesteśmy również organizatorami jedynego w kraju sympozjum
dedykowanego studentom biomedycyny. Zarówno opiekunowie jak
i członkowie koła są pełni pasji, co motywuje nas nawzajem. Każdy miłośnik nauki znajdzie tu
swoje miejsce. ” - Ola, II rok Biomedycyna II stopnia

„Biomedycyna – to studia, na których nikt się nie nudzi.” - Agata, II rok Biomedycyna II stopnia
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Lublin
Pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków
akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju.
Poza Uniwersytetem Medycznym, działają tu jeszcze 8 innych uczelni.
Uniwersytet Medyczny wyróżniaj się nie tylko największą liczbą studentów
zagranicznych w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem naukowo-badawczym, docenianym w kraju i za granicą.
Lublin akademicki w liczbach:
około 60 tys. studentów (ok. 18% mieszkańców miasta)
9 uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne
ponad 200 kierunków studiów na uczelniach
publicznych i prywatnych
ponad 6 700 studentów zagranicznych
z ponad 100 krajów
blisko 15 tys. absolwentów każdego roku
Studenci chętnie wybierają Lublin z uwagi na
komfort życia oraz na wysoki poziom kształcenia.
Uczelnie, obok bogatej oferty edukacyjnej,
corocznie rozszerzanej o nowe kierunki, rozbudowują oraz modernizują swoją infrastrukturę
i zaplecze badawcze, wspierają aktywność naukową i pozanaukową studentów oraz podejmują działania skierowane do absolwentów.
Lublin ma wiele do zaoferowania pod względem kulturalnym, sportowym
i rozrywkowym. Można wybierać spośród różnorodnych form teatru, kina,
muzyki, galerii i wystaw sztuki, a także różnorodnych festiwali odbywających
się przez cały rok i związanych ze sztuką, literaturą, muzyką, teatrem, tańcem, performansem, regionalnym rzemiosłem i tradycjami. Dobrze zachowane autentyczne Stare Miasto tętni życiem i oferuje wybór kawiarni, pubów
i restauracji oferujących dania z całego świata. Lublin to atrakcyjne miejsce
dla miłośników historii.

19

Lublin
Oprócz urokliwego Starego Miasta z najwspanialszymi przykładami renesansu lubelskiego, najpopularniejszymi celami podróży są Zamek Lubelski
założony w XII wieku, wyjątkowa Kaplica Trójcy Świętej, XIII-wieczna wieża,
Jesziwa Chachmei Lublin oraz szereg zabytków oraz muzea, w tym
Państwowe Muzeum na Majdanku. Daje też wiele możliwości spędzania
czasu na świeżym powietrzu w Ogrodzie Botanicznym, Skansenie, parku
miejskim czy nad jeziorem Zemborzyckim. Dla tych, którzy chcieliby zobaczyć trochę więcej, Lublin może być wspaniałą bazą wypadową do eksploracji
południowo-wschodnich regionów Polski.
Fani aktywnego wypoczynku i sportu
mogą korzystać z nowego stadionu
miejskiego Arena lub dołączyć do drużyn
koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej
i siatkówki, lokalnej drużyny rugby,
półprofesjonalnej drużyny futbolu
amerykańskiego, klubu żużlowego i klubu
sportowego taekwondo .
Lublin jest dobrze skomunikowany ze
stolicą Polski, Warszawą (dwie godziny
jazdy samochodem lub pociągiem)
i posiada lotnisko w sąsiednim Świdniku,
które oferuje bezpośrednie połączenia m.in. do Londynu, Glasgow, Dublina,
Eindhoven, Monachium, Oslo, Sztokholmu, Kijowa. Istnieje również sprawny system transportu publicznego oparty na autobusach, trolejbusach,
rowerach miejskich oraz hulajnogach elektrycznych .
O ugruntowanej pozycji lubelskich uczelni w środowisku naukowym
świadczy ich obecność oraz bardzo dobre lokaty w rankingach krajowych,
jak też międzynarodowych (np. Webometrics Ranking of World
Universities). W Rankingu Szkół Wyższych 2020 organizowanym przez
„Perspektywy” Uniwersytet Medyczny uplasował się na najwyższym
spośród lubelskich uczelni, bo na 15 miejscu. Uniwersytet Medyczny
w Lublinie zajął 9. pozycję w kategorii „umiędzynarodowienie”.
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Lublin
Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdobył tytuł
Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.
Międzynarodowe jury uznało, że to właśnie Lublin
wraz ze swoją niepowtarzalną energią
i inspirującymi pomysłami młodych ludzi stworzył
najciekawszy w Europie program działań. Europejska
Stolica Młodzieży (EYC) to tytuł przyznawany przez
Europejskie Forum Młodzieży (YFJ) europejskiemu
miastu na okres jednego roku.
CZAS WOLNY I ZAJĘCIA REKREACYJNE
Lublin znajduje się w pobliżu wielu polskich atrakcji
kulturowych i przyrodniczych, spośród których na
szczególną uwagę zasługują:
Kazimierz nad Wisłą - perełka architektoniczna
z pięknymi renesansowymi kamienicami;
Janowiec - nad którym góruje XVI-wieczny zamek,
sukcesywnie odnawiany;
Nałęczów – najsłynniejsze w Polsce uzdrowisko;
Zamość - "Padwa Północy" z zabytkami wpisanymi
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;
Dęblin - gratka dla fanów lotnictwa;
Roztoczański Park Narodowy - gdzie po trudach
nauki można odpocząć na łonie natury.
Warto nadmienić, że miejsca te - podobnie jak sam
Lublin - obfitują w wydarzenia artystyczne.
Dzięki dogodnym połączeniom, również lotniczym
z portu w Świdniku, Lublin może stanowić bazę do
poznawania atrakcji turystycznych i przyrodniczych
całej Polski oraz reszty naszego kontynentu.
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Lublin
Lublin szczyci się imponującym życiem kulturalnym,
będąc jednym z najbardziej tętniących życiem
i barwnych miast w Polsce. Ze względu na swoje
wielokulturowe dziedzictwo, dobrze rozwiniętą
infrastrukturę turystyczną i dużą populację studentów ma wiele do zaoferowania w zakresie wszelkiej
aktywności kulturalnej.
Lublin słynie z ogromnej liczby festiwali (ponad 40
rocznie) popularne zarówno w regionie jak i za
granicą:
Regionalne targi kultury, np. Jarmark Jagielloński
Miesięczny festiwal studencki w maju
Muzyka: rock, blues, jazz, folk, muzyka klasyczna,
muzyka elektroniczna (m.in. Lublin Jazz Festiwal,
KODY)
Taniec, teatr, performance (MAAT, Kontestacje
itp.)
Literatura, np. Miasto Poezji
Inne wydarzenia, takie jak Karnawał Magów,
Falkon, Noc Kultury

Pozostałe atrakcje:
Sieci kinowe (Cinema City, Multikino (VUE))
Teatry, domy kultury, galerie sztuki
Muzea, zabytki, stare miasto
Ogród botaniczny, parki miejskie
Teatr muzyczny, filharmonia, sale muzyczne
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Mapa

ul.Doktora Witolda
Chodźki 6

23

