
DIETETYKA

UNIWERSYTET
 MEDYCZNY W LUBLINIE



Sekretariat: 

         kat.diet.bioa@umlub.pl
    +48 505 257 682 

        www.umlub.pl/

Materiały źródłowe: Karolina Goral Katedra Dietetyki i Bioanalityki

Zdjęcia: Aleksandra Kaźmierczak, 

             zasoby Katedry Dietetyki i Bioanalityki

             

Uniwersytet Medyczny w Lublinie © 2022

Katedra Dietetyki i Bioanalityki

Lublin, ul. Chodźki 7

20-093 Lublin



3

treści

Słowo wstępne

 Kim jest dietetyk?

 Gdzie pracują dietetycy?

 Czym zajmują się dietetycy?

 Z kim pracują dietetycy?

 Dlaczego warto zostać dietetykiem?

 Dlaczego wybrać Dietetykę na UMLub?

 Charakterystyka studiów

 Kadra

 Warunki rekrutacji

Koła naukowe 

Opinie studentów i absolwentów

Organizacje studenckie

Multimedia

Słowo o Lublinie

Mapa kampusu 

Spis 

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1414

1515

17

18

19

22



Szanowni Kandydaci,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie od 70 lat z pasją i zaangażowaniem 
kształci specjalistów w wielu obszarach ochrony zdrowia, skupiając równą 
uwagę na wszystkich aspektach opieki nad pacjentem. Jako studenci die-
tetyki zdobędziecie wiedzę i umiejętności niezbędne do stania się w pełni 
wykwalifikowanymi członkami zespołu medycznego niosącymi pomoc 
i wsparcie pacjentom w zdrowiu i w chorobie. 
Wiedzę o składnikach żywności, interakcjach pomiędzy nimi a lekami, 
znaczeniu i wpływie żywienia na funkcjonowanie organizmu, przebiegu 
procesów fizjologicznych, biochemicznych i  patofizjologicznych, powią-
zaniach stanu odżywienia i skuteczności interwencji medycznych oraz 
wpływie diety na stan zdrowia i wynik leczenia będziecie zdobywać od 
doświadczonych dietetyków klinicznych, lekarzy klinicystów różnych spe-
cjalności, biologów, chemików i farmaceutów. 
Umiejętności praktyczne obejmujące skuteczną komunikację
w interdyscyplinarnym zespole medycznym oraz z pacjentem, ocenę 
stanu odżywienia pacjenta, doboru diety odpowiedniej do stanu odży-
wienia, jednostki chorobowej, zastosowanej metody leczenia lub rehabili-
tacji nabędziecie w czasie ćwiczeń i praktyk realizowanych 
w Klinikach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz w nowoczesnym 
Centrum Symulacji Medycznej. Nasi wykładowcy będą na każdym etapie 
studiów służyć Wam życzliwą pomocą w drodze do celów które sobie 
wyznaczycie - czy będzie to dążenie do prowadzenia diet terapeuty-
cznych i diet wspomagających leczenie, pracy w zespole prowadzącym 
leczenie żywieniowe do- i pozajelitowe, samodzielnego prowadzenia 
ogólnego gabinetu dietetycznego, czy promocji zdrowego odżywiania. 
Życzę Wam dobrych wyborów zgodnych z Waszymi zainteresowaniami 
które zaowocują pracą, która stanie się waszą pasją i przyniesie Wam 
spełnienie w życiu!

SŁOWO WSTĘPU

4

Prodziekan Wydziału Biomedycznego 
ds. kształcenia i nauki na kierunku dietetyka
dr hab. Emilia Fornal, prof. uczelni



Dietetyk jest wykwalifikowanym specjalistą ochrony zdrowia. 
Posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe obejmujące wiedzę 
z zakresu żywności i żywienia, wpływu diety na utrzymanie lub
poprawę stanu zdrowia, osiągnięć sportowych. 

Odpowiednie kwalifikacje w pracy dietetyka obejmują również  

umiejętności praktyczne związane z edukacją żywieniową, 

komunikacją  w interdyscyplinarnym  zespole terapeutycznym oraz 

planowaniem postępowania dietetycznego.

Dietetycy w Europie są uznanymi pracownikami ochrony zdrowia, 

wykształconymi co najmniej na poziomie licencjata. 

Dietetyk w swojej praktyce wykorzystuje podejście oparte na 

dowodach naukowych (Evidence-based dietetics practice).

Kim jest dietetyk?
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Czym zajmują się  dietetycy?

 ustalenie ilości przyjmowanego pożywienia i płynów • 

na podstawie oceny sposobu żywienia,

ocenę potrzeb żywieniowych pacjenta,•
• tworzenie planu żywieniowego uwzględniającego 

preferencje i stan zdrowia, opartego na dowodach 

naukowych wraz z praktycznymi wskazówkami 

dotyczącymi stosowania,
  planowanie wsparcia żywieniowego pacjentów 
o specjalnych potrzebach żywieniowych,
• współpracę z innymi specjalistami ochrony zdrowia 

(lekarzami, farmaceutami, pielęgniarkami, 

fizjoterapeutami) w zakresie odpowiedniej opieki 

żywieniowej nad pacjentem,
• ocenę wpływu odżywiania na zachowanie zdrowia 
i leczenie chorób związanych z nieprawidłowym 

żywieniem. 
Dietetycy przekazują aktualną wiedzę na temat 

zdrowego żywienia i żywienia w określonych jednostkach 

chorobowych poprzez edukację pacjentów, klientów, studentów 

i specjalistów ochrony zdrowia, sportu i przemysłu spożywczego. 

Robią to m.in. poprzez:
• edukację żywieniową indywidualną lub grupową,
• pisanie tekstów do mediów społecznościowych, blogów, stron 

internetowych lub czasopism,
• nagrywanie vlogów, podcastów, programów radiowych lub 

telewizyjnych,
• prowadzenie badań naukowych,
• doradztwo w zakresie konkretnych diet, zdrowych posiłków 
w firmach oferujących catering dietetyczny, szkołach.
 

Dietetycy wykorzystują swoją wiedzę w celu 
zapobiegania chorobom, leczenia schorzeń i poprawy 
sportowych osiągnięć poprzez: 



Gdzie pracują
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dietetycy?

W prywatnych gabinetach
Na oddziałach szpitalnych
W placówkach ochrony zdrowia
W zakładach zbiorowego żywienia
W firmach oferujących catering 
dietetyczny
W domach opieki społecznej
W przemyśle spożywczym
W klubach sportowych i siłowniach
W mediach
W szkołach



dietetycy?Z kim pracują
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osobom zdrowym,
osobom zagrożonym chorobą,
osobom cierpiącym na schorzenia związane z nieprawidłowym żywieniem,
studentom dietetyki,
innym pracownikom ochrony zdrowia,
sportowcom i trenerom,
osobom pracującym w przemyśle spożywczym, np. w restauracjach, 
firmach cateringowych i zakładach produkcyjnych.

Dietetycy pomagają zrozumieć, w jaki sposób żywność i odżywianie wpływają 
na zdrowie:

Dietetycy często pracują jako członkowie interdyscyplinarnych zespołów 
terapeutycznych złożonych z innych pracowników ochrony zdrowia, zaj-
mującymi się pacjentami na oddziałach szpitalnych. Praca w zespole zapewnia 
pacjentom kompleksową opiekę medyczną i poprawia wyniki leczenia.



Dlaczego warto zostać dietetykiem?
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Postępowanie dietetyczne, w powiązaniu z leczeniem farmakologicznym 
i chirurgicznym jest istotnym elementem postępowania terapeutyczne-
go. Jeśli interesujesz się żywieniem i zdrowym stylem życia, lubisz pracę 
z ludźmi oraz wyzwania, praca w zawodzie dietetyka może dać Ci dużo 
satysfakcji. Dietetyk może pracować w wielu obszarach lub 
specjalizacjach. Musisz jednak wiedzieć, że wybór kształcenia w kierunku  
dietetyka będzie wymagał sporo nauki, gdzie podstawą będzie 
doskonalenie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, 
chemii żywności, biochemii, psychologii i wielu innych medycznych 
przedmiotów. Dietetyk to zawód przyszłości. Zapotrzebowanie na 
dietetyków stale wzrasta ze względu na zwiększającą się liczbę chorych 
na niezakaźne choroby przewlekłe, wymagające zastosowania 
specjalistycznej diety, takie jak otyłość, cukrzyca typu 2, zespół 
metaboliczny, czy choroby nowotworowe. Badania naukowe dostarczają 
coraz więcej informacji o wpływie pożywienia na zachowanie lub 
poprawę stanu zdrowia.  



Dlaczego wybrać Dietetykę na UMLub?
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Nowy program kierunku Dietetyka na UMLubie to scalone, modułowe 
nauczanie dietetyki, odpowiedź na realne potrzeby rynku pracy. Został 
stworzony przez interdyscyplinarny zespół lekarzy, dietetyków, farmace-
utów, żywieniowców. 

W trakcie studiów na kierunku dietetyka będziesz stopniowo zgłębiać 
wiedzę dotyczącą żywienia osób zdrowych i chorych, począwszy od 
przedmiotów podstawowych takich jak anatomia, podstawy fizjologii 
z elementami biochemii, po przedmioty specjalistyczne jak np. podstawy 
żywienia klinicznego.
Pokażemy Ci jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu dietetyki 
w praktyce. Duża liczba godzin zajęć 
w szpitalach klinicznych, różne rodzaje 
praktyk studenckich gwarantują 
większe możliwości pracy z pacjen-
tami. 
W ramach zajęć klinicznych i praktyk 
pokażemy jak wygląda praca w zespole 
interdyscyplinarnym. Uczymy sku-
tecznej i efektywnej komunikacji 
z innymi specjalistami medycznymi 
i z pacjentem.

Podchodzimy kompleksowo do nauki 
dietetyki. Pokażemy jak dostrzegać  
powiązania  wyników badań diagnos-
tycznych z odpowiednim postępo-
waniem dietetycznym. Uczymy jak w pracy z pacjentem kierować się 
modelem Dietetyki opartej na dowodach naukowych.
Wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania zajęcia w warunkach 
symulacji medycznej, w uczelnianym gabinecie dietetycznym.
Będziemy zapraszać najlepszych specjalistów z zakresu dietetyki z Polski 
i zagranicy do poprowadzenia zajęć z przedmiotu Realne aplikacje 
w dietetyce.

Kończąc studia na kierunku dietetyka na UMLubie będziesz w pełni przy-
gotowany do wykonywania  zawodu d ietetyka  k l in icznego 
w warunkach szpitalnych, jak i Poradni Dietetycznej, zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi postępowania dietetycznego.



Kadra
Kształcenie na kierunku dietetyka koordynują Pracownicy Katedry Dietetyki i Bioanalityki

Interesuje się wpływem diety 
na rozwój i leczenie chorób 
cywilizacyjnych, łączy pracę 
kliniczną jako lekarz z pracą 
naukową w obszarze żywienia.

Odpowiada za organizację 
kształcenia praktycznego na 
kierunku dietetyka, jest 
koordynatorem praktyk 
zawodowych.

Łączy pracę nauczyciela 
akademickiego z pracą dietetyka 
w szpitalu klinicznym. Jej pasją 
jest wsparcie dietetyczne 
pacjentów z niedożywieniem 
związanym z chorobą.

Jego główne obszary zainteresowań 
to periodyzacja diety redukcyjnej, 
budowanie nawyków, dietoterapia 
zespołu jelita drażliwego oraz 
dietetyka sportowa.
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Jej zainteresowania obejmują 
dietetyczne leczenie otyłości, 
szczególnie etap utrzymania 
zredukowanej masy ciała po 
zakończeniu dietoterapii.

dr Katarzyna Iłowiecka

dr Bogdan Szponar mgr Karolina Goral

mgr Maciej Pokarowskimgr Karolina Szczygieł

dr Joanna Popiołek-Kalisz dr Renata Krzyszycha

dr Agnieszka Marzec

W centrum jej uwagi jest żywienie 
w n ie swo i s tych  chorobach 
zapalnych jelit oraz żywienie kobiet 
w ciąży, karmiących i niemowląt.

Jej zainteresowania skupiają się na 
zagadnieniach dotyczących analizy 
i bezpieczeństwa żywności oraz 
suplementach diety.

W centrum jego zainteresowań 
znajduje się żywność funkcjonalna 
oraz (bio)technologia żywności. 
W czasie wolnym uwielbia gotować.



Uniwersytet Medyczny w Lublinie dysponuje 
odpowiednim zapleczem klinicznym i dyda-
ktycznym umożliwiającymi nauczanie umiejętności 
niezbędnych w pracy dietetyka.  Program studiów 
I stopnia na kierunku dietetyka na Wydziale 
Biomedycznym UM w Lublinie to scalone, moduło-
we nauczanie dietetyki. W trakcie studiów nauczysz 
się m.in.  przeprowadzać ocenę stanu odżywienia, 
udzielać porad dietetycznych indy-widualnych i 
grupowych, opracowywać plany żywieniowe 
dostosowane do stanu klinicznego pacjenta, 
planować racjonalne żywienia dla różnych grup 
ludności oraz przygotowywać potrawy. Poznasz 
także zasady interakcji leków z żywnością. Studiując 
dietetykę na UM w Lublinie zdobędziesz praktyczne 
u m i e j ę t n o ś c i  s k u t e c z n e j  k o m u n i k a c j i 
w  interdyscyplinarnym zespole medycznym oraz 
komunikacji z pacjentem. Uzyskasz niezbędną 
wiedzę z zakresu do- i pozajelitowego leczenia 
żywieniowego.

studia trwają 3 lata (6 semestrów),
liczba godzin: 3383 (w tym w kontakcie 1712, 
samokształcenie 2033)
liczba godzin zajęć praktycznych: 1646
liczba godzin praktyk: 720   
wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia          
studiów: 180

Studia I stopnia
Studia stacjonarne o profilu praktycznym

Studia I stopnia
Podstawą rekrutacji są wyniki egzaminu maturalnego.
Wymagane są 2 przedmioty do wyboru z niżej 
wymienionych:

biologia, język obcy nowożytny, chemia, fizyka lub 
matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym.

Przewidziany limit miejsc na studiach: 50 osób

Warunki rekrutacji 

Charakterystyka studiów
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Sylwetka absolwenta Kierunek Dietetyka 
UMLub:
Absolwent kierunku dietetyka jest wykwalifi-
kowanym specjalistą ochrony zdrowia przygo-
towanym do pracy w zespole medycznym. 
Posiada odpowiednie przygotowanie zawo-
dowe obejmujące wiedzę z zakresu nauk 
medycznych, żywności i żywienia, wpływu diety 
na utrzymanie lub poprawę stanu zdrowia, 
osiągnięć sportowych, interakcj i  leków 
z żywnością oraz komunikacji z pacjentem. 
Potrafi efektywnie prowadzić edukację żywie-
niową i planować stosowną do stanu zdrowia 
interwencję dietetyczną. Będąc członkiem 
interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, 
skutecznie komunikuje się z personelem 
medycznym. W zespole kierowanym przez 
lekarza bierze udział w leczeniu żywieniowym 
do- i pozajelitowym. Potrafi identyfikować 
nieprawdziwe informacje dotyczące nauk 
medycznych i przedstawiać argumenty oparte 
o dowody naukowe. 



13

Studia II stopnia na kierunku dietetyka UM w Lublinie 
to doskonała możliwość wyspecjalizowania się 
w zakresie szeroko pojętej dietetyki klinicznej. Studia 
II stopnia pozwalają lepiej rozwinąć kompetencje, 
m.in. umiejętność krytycznego myślenia i wybierania 
priorytetów w planowaniu postępowania dietety-
cznego, stosowanie w praktyce modelu Dietetyki 
opartej na dowodach naukowych. Kontynuacja nauki 
na studiach II stopnia to również szansa na posze-
rzenie horyzontów i karierę naukową.  Po zdobyciu 
tytułu magistra istnieje możliwość aplikowania do 
Szkoły Doktorskiej.

studia trwają 2 lata (4 semestry),
liczba godzin: 2672 (w tym w kontakcie 1457, samo-
kształcenie 1165),
liczba godzin praktyk: 120,
wymagana ilość punktów ECTS do ukończenia studiów: 
120.

Studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim:

Studia II stopnia

Na studia drugiego stopnia na kierunku dietetyka mogą ubiegać 
się kandydaci,  którzy legitymują się dyplomem ukończenia, co 
najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku: dietetyka, 
technologia żywności i żywienie człowieka, żywienie człowieka, 
pielęgniarstwo, fizjoterapia, położnictwo, zdrowie publiczne, 
biotechnologia, biologia, chemia, bezpieczeństwo i certyfikacja 
żywności, żywienie człowieka i ocena żywności lub dyplomem 
ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: 
lekarski, farmacja.

Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunku dietetyka
będzie średnia ocen z całego toku studiów uzyskana na danym 
kierunku. Do średniej ocen z całego toku studiów wlicza się 
oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub 
egzaminu dyplomowego.

Przewidziany limit miejsc na studiach: 30 osób

Charakterystyka studiów



  Opinie
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„Studia na kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie są 
najlepszym wyborem. Żadna inna uczelnia nie da Ci tak solidnych podstaw 
i wiedzy, którą potem wykorzystasz w pracy z pacjentem.” 
- mgr Anna Roczon Gabinet Dietetyczny Twój Dietetyk w Chełmie, 
absolwentka Dietetyki na UM w Lublinie

„Na dietetyce nie uczymy się jedynie układania jadłospisów, ale również 
poznajemy całą anatomię i fizjologię ludzkiego organizmu, wszystkie 
procesy biochemiczne w nim zachodzące, a także uczymy się analizować 
wyniki badań laboratoryjnych.” - Ada I rok II stopnia, kierunek dietetyka

„Najwyższą wartością studiowania dietetyki na UM jest możliwość 
nawiązana kontaktów z przedstawicielami innych zawodów medycznych 
w celu budowania w przyszłości zespołów kompleksowo zajmujących się 
pacjentem.” - Maja I rok II stopnia, kierunek dietetyka

„Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z tematyką żywienia, jeśli chcesz 
realizować się pomagając ludziom, a także nauczyć się holistycznego 
podejścia do pacjentów – zdecydowanie warto wybrać Dietetykę na 
Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.”  
-Magda, I rok, II stopnia, kierunek dietetyka

„Na I roku nie byłam pewna, czy podjęłam właściwą decyzję. Jednak zajęcia 
w szpitalu, rozmowy z świetnymi Prowadzącymi oraz działalność 
w Studenckim Kole Naukowym Dietetyki pokazały mi, że nie mogłam 
wybrać lepiej.” - Magda, III rok, I stopnia, kierunek dietetyka

„Dietetyka jest kierunkiem coraz częściej wybieranym co wcale nie dziwi, 
bo jest bardzo przyszłościowy. Poruszane kwestie żywności i żywienia 
w zdrowiu jak i w chorobie, otwierają oczy na tak zwykłą i niezbędną 
czynność jaką każdy z nas wykonuje – odżywianie.” 
- Klaudia I rok II stopnia, kierunek dietetyka

„Kiedy wybierałam kierunek studiów zawsze wiedziałam, że chcę pomagać 
ludziom. Na dietetyce mam te możliwość. Zdobywamy wiedzę z zakresu 
żywienia oraz medycyny opartej na najnowszych badaniach naukowych.”  
-Kasia III rok I st. kierunek dietetyka

Zdjęcia udostępnione przez studentów i absolwentów.



Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej prężnie działa od 2013 
roku. W roku akademickim 2021/2022 zarejestrowanych zostało 36 
członków. Funkcje opiekunów pełnią Pani mgr Karolina Goral oraz Pan 
mgr Maciej Pokarowski. Studenci zaangażowani w działalność Koła 
mają możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych, 
ciekawych szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z dziedziny 
dietetyki oraz medycyny, prowadzą badania naukowe, tworzą 
webinary. Dzięki współpracy z innymi organizacjami studenckimi 
członkowie naszego SKN mają możliwość nawiązania bardzo 
inspirujących kontaktów i przygotowania webinarów oraz prac 
naukowych. Studenci chętnie angażują się również w wydarzenia 
organizowane na Uczelni takie jak akcje profilaktyczne czy wydarzenia 
charytatywne. Członkowie naszego SKN mają także możliwość 
działalności na social mediach SKN Dietetyki Klinicznej, gdzie tworzą w 
przystępny sposób treści oparte na dowodach naukowych. 
SKN Dietetyki Klinicznej z każdym rokiem rozszerza swoją działalność 
i plany na najbliższe lata również są ambitne, dlatego dołączenie do 
Naszego Koła Naukowego to niesamowita okazja na poszerzenie 
swojej wiedzy z zakresu żywienia osób zdrowych i chorych, oraz 
rozwijanie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy dietetyka.

Na spotkaniach Koła dyskutujemy głównie o aspektach żywienia 
z różnych punktów widzenia, ponadto omawiamy także zasady 
prowadzenia badań naukowych, czy przygotowywania prac do 
prezentacji na konferencjach studenckich oraz publikacji, co pozwala 
na zaktywizowanie studentów także w tym obszarze.
Członkowie Koła to zarówno studenci dietetyki, jak i kierunku 
lekarskiego, co wskazuje na znaczne zainteresowanie tym obszarem 
wśród studentów z różnych kierunków i rokuje dobrą współpracą 
interdyscyplinarną w przyszłości. W ramach Koła chcemy 
wypracować właśnie takie interdyscyplinarne podejście do pracy 
z pacjentem. Tematy, którymi się zajmujemy to m.in. współpraca 
między dietetykiem i lekarzem, Evidence Based Dietetics, rola diety 

i aktywności fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, inne aspekty stylu życia mające 
wpływ na zdrowie, a także metodologia prowadzenia badań naukowych w dietetyce – 
możliwości i ograniczenia. Opiekunem SKN Medycyny Stylu Życia jest Pani dr n. med. Joanna 
Popiołek- Kalisz.

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej 
przy Katerze Dietetyki i Bioanalityki  

Studenckie Koło Naukowe Medycyny 
Stylu Życia przy Katedrze Dietetyki i Bioanalityki
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Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywności i Żywienia 
stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań naukowych 
studentów oraz pogłębianie i upowszechnianie wiedzy z zakresu 
jakości zdrowotnej żywności. Od 23 listopada 2021 roku 
zrzeszamy studentów m.in. Farmacji i Dietetyki, kierunków dla 
których niezwykle ważna jest znajomość dotycząca zawartości 
składników odżywczych i antyodżywczych w żywności, ocena ich 
przyswajalności przez organizm oraz metod oznaczania. Opiekę 
nad Kołem pełnią pani dr Kataryna Iłowiecka, Pani mgr Justyna 
Zagórska i Pani dr Lidia Czernicka. 
Działalność w SKN opiera się na poszerzeniu umiejętności 
praktycznych studentów, podczas badań produktów spo-
żywczych, ziół, przypraw i suplementów diety. Jednym z aspektów 
działania Koła są również badania sposobu żywienia ludzi zdro-
wych i chorych. W trakcie spotkań SKN organizowane są dyskusję 
dotyczące nowych trendów w żywieniu, aktualizacji wiedzy na 
temat składników bioaktywnych w żywności oraz korzystania 
z wiarygodnych źródeł naukowych. Studenci zaangażowani 
w działalność Koła mają możliwość zapoznania się z chro-
matografią cienkowarstwową (TLC), wysokosprawną chro-
matografią cieczową (HPLC), spektrofotometrią UV-VIS oraz 
absorpcyjną spektrometrią atomową (AAS). Znajomość 
powyższych technik znacząco podnosi kwalifikacje przyszłych 
absolwentów i daje nowe perspektywy. 
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Koło Naukowe przy Zakładzie Żywności i Żywienia Katedry 
Dietetyki i Bioanalityki

Do zadań Koła należy również: organizacja i uczestnictwo 
w wydarzeniach i konferencjach związanych z popularyzacją 
wiedzy żywieniowej, współpraca z innymi kołami oraz publikowa-
nie prac powstałych w trakcie działalności badawczej SKN. Nasz 
cel to rozwijać, inspirować i zdobywać wiedzę!
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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, Piłka ręczną, Pływanie, Samoobrona, Siatkówka kobiet, 
Siatkówka mężczyzn, 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



Multimedia
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 Pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków 
akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju. 
Poza Uniwersytetem Medycznym działa tu jeszcze 8 innych uczelni. 
Uniwersytet Medyczny wyróżnia się nie tylko największą liczbą studentów 
zagranicznych w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponują-
cym dorobkiem naukowo-badawczym docenianym w kraju i za granicą.

Lublin akademicki w liczbach:

około 60 tys. studentów (ok. 18% mieszkań-
ców 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, roz-
budowują oraz modernizują swoją infrastrukturę 
i zaplecze badawcze, wspierają aktywność naukową i pozanaukową stu-
dentów 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, tań-
cem, 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. 



Lublin

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.

Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdobył tytuł 
E u r o p e j s k i e j  S t o l i c y  M ł o d z i e ż y  2 0 2 3 . 
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.
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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 stude-
ntów 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:

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

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:
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Mapa

ul.Doktora Witolda 
Chodźki 6

Główna

Dziekanat 
Wydziału Biomedycznego

ul. Chodźki 7
tel.:+48 81 448 7302 
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