Wrocław jest szybko rozwijającym się miastem.
Moje znajome przyjechały tu i spod Krakowa,
i ze Szczecina – wybrały studia na Uniwersytecie
Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, bo
spodobało im się miasto.
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ANALITYKA MEDYCZNA
5-LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
– STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
W czasie studiów zdobędziesz wiedzę i możliwości
prowadzenia badań laboratoryjnych, a także ich
autoryzacji, interpretacji wyników.
Analityka medyczna to zawód zamknięty, po studiach
będziesz gotowy do podjęcia pracy. Warto pamiętać, że są
to studia medyczne.

Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki
Medycznej będziesz się uczyć od uznanych specjalistów
i praktyków w nowoczesnych laboratoriach w najnowszej
części kampusu naszej uczelni. Prowadzone przy
współpracy z przemysłem badania pozwalają wykorzystać
zdobywaną wiedzę w praktyce.

Pracując, widzę, że osobom z innych uczelni brakuje
zwykłego kontaktu z pacjentem, znajomości procesu
leczenia i diagnozowania. Mnie jest łatwiej – w czasie
studiów nabierałam doświadczenia na zajęciach
praktycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.
Po studiach możemy pracować w wielu pracowniach:
mikrobiologicznej, immunologicznej, cytologicznej
czy zająć się ogólną analityką. Mimo że Wrocław
jest przesycony studentami, nas rynek wchłania.
Już pół roku po studiach wszystkie osoby z mojego
kierunku znalazły pracę w zawodzie. Co więcej
– możemy w ofertach przebierać!
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Wybierając się na analitykę medyczną, przygotuj się
na dużo spotkań z chemią. Przez pięć lat studiów
poznasz chemię analityczną, chemia organiczną, chemię
fizyczną, biochemię kliniczną. Poza tym będziesz mieć
zajęcia z biochemii, biologii molekularnej, psychologii,
patomorfologii, a także m.in. z hematologii, transfuzjologii,
genetyki medycznej, histologii i cytologii czy praktycznej
nauki zawodu.
W czasie studiów możesz zamieszkać w jednym z dwóch
naszych akademików: DS Bliźniak oraz DS Jubilatka,
które znajdują się tuż przy wyjątkowym Ogrodzie Roślin
Leczniczych, działającym przy Katedrze Biologii i Botaniki
Farmaceutycznej.

