
ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci:

 5-cio  letnich  jednolitych  studiów magisterskich  na
kierunkach fizyka lub fizyka techniczna w zakresie
optometria 

 studiów II stopnia na kierunkach fizyka lub fizyka
techniczna w zakresie optometria

 uniwersytetu  medycznego  (akademii  medycznej)  na
kierunku optometria 

CEL STUDIÓW

Studia  podyplomowe  mają  na  celu  przygotowanie  oraz  rozwinięcie  umiejętności
zawodowych  słuchaczy  do  pracy  
w gabinetach optycznych. 
Studia podyplomowe stanowią formę doskonalenia umiejętności  i  wiedzy, w tym
także perspektywiczne uzupełnianie potrzeb rynku pracy o specjalistów z zakresu
optometrii.  
Kompetencje  z  zakresu  widzenia  obuocznego,  refrakcji  czy  ortokorekcji  będą
potwierdzeniem  zdobytych  umiejętności  przyszłych  absolwentów i  sygnałem  dla
potencjalnych pracodawców w trakcie poszukiwań odpowiednich kandydatów.
Studia  realizowane  są  wg  zaleceń  Polskiego  Towarzystwa  Optyki  i  Optometrii
zgodnie  z  porozumieniem  absolwenci  naszej  uczelni  po  uzupełnieniu  wiedzy  o
studia podyplomowe będą mogli starać się o Numer Optometrysty.

ZAKRES TEMATYCZNY

 Widzenie obuoczne i strabologia;
  Optometria; 
 Fizjologia wzroku;
  Ortokorekcja; 
 Pomiary refrakcji; 
 Pierwsza pomoc przedmedyczna; 
 Słabowidzenie;
  Pomiary refrakcji; 
 Patologia wzroku, 
 Środowisko wzrokowe i percepcja wzrokowa

KONTAKT

przyjęcie dokumentów: 
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Sekretariat Katedry Fizyki
pokój A37 oraz A38
al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
z dopiskiem „Specjalistyczne Studia Podyplomowe z Optometrii"

sprawy merytoryczne: 
Kierownik studiów: dr Marcin Gacek; 
Koordynator studiów: dr Joanna Gondro
adres e-mail: studia.podyplomowe.optometria@pcz.pl
 tel. 343250-796, 

Strona www.wip.pcz.pl, zakładka: kandydat-studia podyplomowe- 
Specjalistyczne studia podyplomowe z Optometrii

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych:
 posiada wiedzę z zakresu teorii widzenia obuocznego;
 posiada umiejętności praktyczne w zakresie badań procesu widzenia obuocznego
 posiada wiedzę za zakresu słabowidzenia i jego przyczyn;
 posiada wiedzę z zakresu doboru miękkich i twardych soczewek kontaktowych;
 posiada  umiejętności  niezbędne  do  aplikacji  i  kontroli  użytkowania  miękkich

i twardych soczewek kontaktowych;
 posiada  wiedzę  i  umiejętności  z  zakresu  znajomości  przeznaczenia  i  obsługi

nowoczesnych urządzeń diagnostycznych stosowanych w oftalmologii;
 posiada wiedzę z zakresu neurofizjologii układu wzrokowego
 zna i stosuje procedury pierwszej pomocy przedmedycznej 
 posiada wiedzę z zakresu optometrii klinicznej
 posiada kompetencje  społeczne i  merytoryczne  w zakresie  współpracy z lekarzem

okulistą
 posiada  wiedzę  obejmującą  patologię  układu  wzrokowego  posiada  rozwinięte

umiejętności w badaniu refrakcji

OPŁATY

2200 zł za semestr

TERMINARZ

Czas trwania: dwa semestry

Rekrutacja: 

 od 18.01 do 05.02 2021r., 
 o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz 

spełnienie przez Kandydata wymogów 
formalnych

Limit: 15 osób


