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Wrocław jest świetnym miejscem do studiowania, 
a Uniwersytet Medyczny stwarza sporo okazji do 

integracji. Wiele razy brałem udział w studenckich 
campusach, organizowanych dwa razy do roku. 

Na letnim można pożeglować, podczas zimowego 
pojeździć na nartach, a przy okazji odpocząć po 

sesji i nabrać sił na kolejny semestr.

Program studiów jest napięty, ale jeśli zechcesz, 
z łatwością znajdziesz czas na łączenie 
przyjemnego –  integracji i działalności 

w organizacjach – z pożytecznym, czyli nauką 
i samodzielnym rozwojem.

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny



STOMATOLOGIA
5-LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
– STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Zdecydowałem się na stomatologię, bo zależało mi na 
studiach prestiżowych i dających dobre perspektywy 

zawodowe. Dentyści łatwo odnajdują się na rynku pracy 
i nie muszą szukać zatrudnienia za granicą.

Studia przede wszystkim nauczyły mnie zawodu, 
ale dały też szansę rozwoju na innych polach. 

Działając w Samorządzie Studenckim czy Radzie 
Wydziału, pomagałem organizować studenckie 

Medykalia, poznałem zasady zarządzania ludźmi czy 
podstawy marketingu.

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty 
ogólnolekarskie, takie jak biologia i anatomia, a od 
drugiego w planie pojawiają się zajęcia specjalistyczne, 
w tym przedkliniczna stomatologia zachowawcza 
czy materiałoznawstwo stomatologiczne. Kontakt 
z pacjentami, diagnostyka i nauka leczenia w praktyce 
zaczynają się na trzecim roku.

Nazwa wydziału nieprzypadkowo jest dwuczłonowa 
– studia na tym kierunku łączą ogólną wiedzę medyczną 
ze zdobywaniem specjalistycznej wiedzy i umiejętności 
przygotowujących do zawodu lekarza dentysty. Dzięki 
temu dowiesz się nie tylko, na czym polega leczenie 
stomatologiczne, ale też, w jaki sposób ogólny stan zdrowia 
wpływa na stan jamy ustnej, a to z kolei na funkcjonowanie 
całego organizmu.
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