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tu jesteś:  Uczelnia

UCZELNIA
Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedną  
z największych uczelni medycznych w Polsce  
z historią sięgającą 1809 roku. Oferta edukacyj-
na, stworzona w oparciu o nowoczesne programy 
nauczania, obejmuje 14 kierunków i 1 specjalność. Na uczelni kształci 
się prawie 9,5 tys. studentów, w tym ponad 700 obcokrajowców.

Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej ko-
munikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz 
stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.

Kadrę uczelni stanowi czołówka polskich naukowców – wykwalifiko-
wanych specjalistów, którzy dbają o życie i zdrowie pacjentów stosując 
innowacyjne – na skalę krajową i światową – metody leczenia.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest prężnym ośrodkiem naukowym 
specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie 
teoretycznej. Rosnąca liczba projektów i innowacyjnych wdrożeń stanowi  
potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego uczelni.
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• Sonia Borodzicz i Karol Deutsch zostali laureatami konkursu 
„Diamentowy Grant”, którego celem jest nagrodzenie wybitnie 
uzdolnionych studentów posiadających wyróżniający się 
dorobek naukowy.

NIEKTÓRE Z OsIągNIęĆ NauKOwcÓw w 2016 R.

• Zwycięzcą ostatniej edycji konkursu Pulsu Medycyny - Super 
Talent został dr hab. Grzegorz Basak z Katedry i Kliniki Hema-
tologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

• Profesor  Mirosław Dłużniewski z  Katedry i Kliniki Kardiologii, 
Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM został 
jednym z laureatów Konkursu „Sukces Roku w Ochronie 
Zdrowia”.

• Lekarze z  I  Katedry i Kliniki Kardiologii WUM kierowanej 
przez prof. Grzegorza Opolskiego wszczepili dwóm pacjentom 
najmniejsze na świecie stymulatory serca – MICRA TPS.

• Projekt „Wdrożenie innowacyjnej metody wewnątrzmacicznej 
operacji płodów z rozpoznaną przepukliną przeponową” 
autorstwa prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia i dr. n. med. 
Przemysława Kosińskiego z I Kliniki Położnictwa i Ginekologii 
uzyskał nagrodę w ósmej edycji konkursu „Złoty skalpel” 
organizowanego przez „Puls Medycyny”. Naukowcy zostali 
także uhonorowani III Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

W 2016 r. pracownicy naukowi Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego zostali beneficjentami wielu prestiżowych konkursów 
organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe 
centrum Nauki, Narodowe centrum Badań i Rozwoju oraz Ministra 
Nauki i szkolnictwa wyższego.
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NIEKTÓRE Z wYRÓŻNIEŃ dla ucZElNI w 2016 R.

• certyfikat uberrima Fide. Wyróżnienie to  przyznawane jest 
uczelniom, które zapewniają najwyższe standardy w zakresie 
przeciwdziałania zjawisku plagiatowania.

• drugie miejsce w kategorii uczelni medycznych w XVII 
edycji Rankingu szkół wyższych Perspektywy 2016.  
W tym samym rankingu w kategorii kierunków lekarskich 
I Wydział Lekarski naszej uczelni znalazł się na pozycji 
lidera. Ubiegłoroczne pierwsze miejsca utrzymały: Wydział 
Lekarsko-Dentystyczny w kategorii kierunków dentystycznych 
oraz Wydział Nauki o Zdrowiu w kategorii pielęgniarstwo 
i położnictwo, a Wydział Farmaceutyczny przesunął się na 
pierwsze miejsce, które zajmuje ex aequo z Collegium Medicum 
UJ w kategorii kierunku farmacja.

• Pierwsze miejsce w konkursie Eduinspiracje 2016. Nasza 
uczelnia zwyciężyła w kategorii szkolnictwo wyższe. Zostaliśmy 
nagrodzeni za projekt o nazwie „Mobilność studentów  
i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1 Szkolnictwo 
Wyższe”. 

NIEKTÓRE Z suKcEsÓw sTudENTÓw I aBsOlwENTÓw 
w 2016 R.

• Studenci I Wydziału Lekarskiego zajęli pierwsze miejsce 
podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biochemicznej 
Uczelni Medycznych - suPERHElIsa 2016.

• Nasi absolwenci osiągnęli świetne wyniki podczas jesiennej 
sesji lekarskiego Egzaminu Końcowego. Wśród lekarzy, 
którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich dwóch lat absolwenci 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajęli drugie  
miejsce. O zbiorczym sukcesie można także mówić  
w przypadku Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. 
Wśród lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich 
dwóch latach absolwenci naszego Uniwersytetu zajęli drugie 
miejsce. Na tym samym miejscu znaleźli się lekarze dentyści, 
przystępujący do egzaminu po raz pierwszy.
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Wydziały 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
są wydziały, które prowadzą studia na okre-
ślonych kierunkach. 

Obecnie w skład uczelni wchodzą:

• I WydzIał LekarskI 

• II WydzIał LekarskI z OddzIałeM NaUczaNIa  
W JęzykU aNgIeLskIM Oraz OddzIałeM FIzJOteraPII 

• WydzIał LekarskO-deNtystyczNy

• WydzIał FarMaceUtyczNy z OddzIałeM MedycyNy 
LabOratOryJNeJ

• WydzIał NaUkI O zdrOWIU z OddzIałeM 
PIeLęgNIarstWa, OddzIałeM zdrOWIa 
PUbLIczNegO I OddzIałeM dIetetykI

Ważną jednostką uczelni jest również Centrum Kształcenia Podyplo- 
mowego odpowiedzialne za prowadzenie studiów podyplomowych, 
organizowanie kursów doskonalących i przygotowujących do specjalizacji 
oraz szkoleń podyplomowych dla obcokrajowców. 
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Studia
Pięć wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego prowadzi kształcenie na 14 kierun-
kach i 1 specjalności.

I WydzIał LekarskI

KierunKi:

• kIerunek LekarskI
•	 stacjonarne, jednolite magisterskie

•	 niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe),  
jednolite magisterskie 

Studia trwają 6 lat tj. 12 semestrów. Liczba godzin zajęć jest nie mniejsza 
niż 5700. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 
wynosi 360. 

Sylwetka absolwenta:
Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu 
LEK (Lekarskiego Egzaminu Końcowego) absolwent może podjąć 

zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych 
oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem 
wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Absolwent jest przygotowany 
do prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej, udzielania pomocy 
w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, planowania, wdrażania  
i oceny postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego, 
a także w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. 
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•	 elektroradiologia,	II stopnia, stacjonarne

•	 elektroradiologia,	II stopnia, niestacjonarne  
(płatne, dawniej wieczorowe)

	
Studia drugiego stopnia trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Liczba punktów 
ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do 
planowania i wykonywania badań w zakresie rentgenodiagnostyki, 

radioterapii, elektrofizjologii, ochrony radiologicznej, medycyny 
nuklearnej, neuroradiologii i radiologii zabiegowej. Posiadają także 
kompetencje, aby sprawować nadzór merytoryczny nad technikami  
i licencjatami elektroradiologii. 

•  LogopedIa ogóLna I kLInIczna
•	 logopedia	ogólna	i	kliniczna,	I stopnia, stacjonarne

•	 logopedia	ogólna	i	kliniczna,	I stopnia, niestacjonarne  
(płatne, dawniej wieczorowe) 

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Liczba punktów 
ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada wiedzę na temat pedagogiki i dydaktyki 
wczesnoszkolnej , kwalifikacji wad wymowy i usprawnienia narządów 

artykulacyjnych. We współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem 
może ustalać metody oraz tryb postępowania terapeutycznego w zakresie 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

•	 logopedia	ogólna	i	kliniczna,	II stopnia, stacjonarne

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Liczba punktów 
ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent logopedii jest przygotowany do pracy w takich 
placówkach oświatowych jak: przedszkola, szkoły, poradnie 
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•  audIofonoLogIa z protetyką słuchu 

•	 audiofonologia	z	protetyką	słuchu,	I stopnia, stacjonarne

•	 audiofonologia	z	protetyką	słuchu,	I stopnia, niestacjonarne 
(płatne, dawniej wieczorowe)

Studia pierwszego stopnia  trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Łączna liczba 
godzin zajęć (w tym praktyk) w czasie studiów wynosi 2348. Liczba 
punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do pracy 
w zakresie prowadzenia badań diagnostycznych narządu słuchu, 

równowagi, mowy oraz prowadzenia rehabilitacji zaburzeń wspomnianych 
narządów.

•  eLektroradIoLogIa
•	 elektroradiologia,	I stopnia, stacjonarne

•	 elektroradiologia,	I stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej 
wieczorowe i zaoczne)

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Łączna liczba 
godzin zajęć na studiach stacjonarnych wynosi 2733 zaś niestacjonarnych 
766. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 
180. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów - elektroradiolodzy, samodzielnie lub we 
współpracy z lekarzem, organizują, planują, wykonują badania 

diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne, a następnie opracowują wyniki 
badań w zakładach radiologii, radioterapii, diagnostyki izotopowej, 
elektrodiagnostyki w placówkach służby zdrowia lub naukowo-
badawczych. Elektroradiolog obsługuje lub nadzoruje użytkowanie 
i konserwację aparatury radio-diagnostycznej, radioterapeutycznej  
i elektromedycznej. Jest także upoważniony do formułowania oceny 
wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz 
określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub 
zakładu. 
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WydzIał farmaceutyczny z oddzIałem 
medycyny Laboratoryjnej 

KierunKi: 

•  anaLItyka medyczna
•	 analityka	medyczna,	jednolite magisterskie, stacjonarne

•	 analityka	medyczna,	jednolite magisterskie, niestacjonarne 
(płatne, dawniej wieczorowe) 

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów. Łączna liczba godzin wynosi 3880;  
w tym 480 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit 
Transfer System), jaką otrzymuje osoba rozpoczynająca studia wynosi 
314. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk 
medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz 

specjalistyczną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany 
do profesjonalnego wykonywania diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie  
z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. 
Zdobyte kwalifikacje pozwolą osobie, która ukończyła studia, zatrudnić 
się przede wszystkim w: medycznych laboratoriach diagnostycznych, 
zakładach prowadzących badania kliniczne, instytutach i ośrodkach 
naukowo-badawczych oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych.
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społeczno-zawodowe, gabinety logopedyczne. Może także podjąć 
zatrudnienie w placówkach służby zdrowia: oddziałach otolaryngologii, 
audiologii i foniatrii; oddziałach neonatologii (uczestniczących w Programie 
Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu dla Noworodków); punktach 
doboru aparatów słuchowych; ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci 
z zaburzeniami rozwojowymi oraz placówkach szkolno-pedagogicznych 
dla dzieci z zaburzeniami słuchu.
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II WydzIał LekarskI	z oddzIałem nauczanIa 
W języku angIeLskIm oraz oddzIałem 

fIzjoterapII

KierunKi:

•  kIerunek LekarskI  
      studia prowadzone w języku polskim i angielskim 
      stacjonarne, jednolite magisterskie

Studia trwają 6 lat tj. 12 semestrów. Liczba godzin zajęć to około 5700. 
Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 360. 

Sylwetka absolwenta:
Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu 
LEK (Lekarskiego Egzaminu Końcowego) absolwent może podjąć 

zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych 
oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem 
wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Absolwent jest przygotowany 
do prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej, udzielania pomocy  
w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, planowania, wdrażania i oceny 
postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego, a także  
w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej.

•  fIzjoterapIa
• fizjoterapia,	jednolite magisterskie, stacjonarne 

• fizjoterapia,	jednolite magisterskie, niestacjonarne		
(płatne, dawniej wieczorowe)
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•  farmacja
• farmacja  (jednolite studia magisterskie) studia prowadzone  

w języku polskim i angielskim

• farmacja, jednolite magisterskie, stacjonarne

• farmacja, jednolite magisterskie, niestacjonarne  
(płatne, dawniej wieczorowe)

Studia trwają 5 lat i 6 miesięcy tj. 11 semestrów, czas ten obejmuje 
sześciomiesięczną praktykę w aptece po obronie pracy magisterskiej. 
Łączna liczba godzin zajęć wynosi 5514. Liczba punktów ECTS (European 
Credit Transfer System), jaką otrzymuje osoba rozpoczynająca studia 
wynosi 345.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do pracy w aptekach, hurtowniach 
farmaceutycznych oraz przemyśle farmaceutycznym. Może także 

znaleźć zatrudnienie w podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie 
produktu leczniczego na rynek lub też jednostkach uprawnionych do 
wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów 
medycznych. Studia przygotowują do pracy w inspekcji farmaceutycznej 
oraz w urzędach i instytucjach, których działalność dotyczy farmacji  
i ochrony zdrowia.
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WydzIał naukI o zdroWIu	z oddzIałem 
pIeLęgnIarstWa, oddzIałem zdroWIa 
pubLIcznego  I oddzIałem dIetetykI

KierunKi:

•  dIetetyka
•	 dietetyka,	I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Łączna ilość 
godzin wynosi 3055,w tym 280 godz. praktyk oraz 525 godz. ćwiczeń 
z dietetyki klinicznej. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer 
System) wynosi 180.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia 
dla różnych grup ludności. Potrafi przygotować potrawy wchodzące 

w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją  
i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli 
(HACCP). Potrafi kontrolować jakość produktów żywnościowych  
i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne 
i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Jest  
w stanie dokonać oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów 
oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne.

•	 dietetyka, II stopnia, stacjonarne
 
Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. Łączna ilość godzin 
wynosi 1924, w tym 210 godz. praktyk. Liczba punktów ECTS (European 
Credit Transfer System) to 120.         

•	 dietetyka, II stopnia, niestacjonarne  
(płatne, dawniej zaoczne)
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Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 5 lat tj. 10 
semestrów.

• fizjoterapia,	II stopnia, stacjonarne

• fizjoterapia,	II stopnia, niestacjonarne  
(płatne, dawniej wieczorowe i zaoczne)

 
Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. Kandydatami mogą 
być osoby posiadające dyplom licencjata z kierunku fizjoterapia.

Fizjoterapia jest to kierunek dla ludzi aktywnych, lubiących pracę  
z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, 
kreatywności, szybkich i trafnych decyzji oraz co najważniejsze - 
cierpliwości, zrozumienia chorej osoby oraz chęci niesienia pomocy. 
Fizjoterapeuta powinien być otwarty, łatwo nawiązywać kontakt 
z pacjentem i jego środowiskiem oraz posiadać predyspozycje 
psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w: publicznych 
i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla 

osób niepełnosprawnych, specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-
rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, zakładach przyrodoleczniczych  
i sanatoriach rehabilitacyjnych, hospicjach i domach opieki, poradniach  
i zakładach pracy chronionej, ośrodkach sportowych oraz przychodniach 
sportowo-lekarskich, gabinetach masażu, odnowy biologicznej, Spa 
Wellness, jednostkach badawczych, szkolnictwie wyższym, jednostkach 
administracji państwowej i samorządowej, na stanowiskach związanych 
z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem 
świadczeń opieki zdrowotnej.
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Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów drugiego stopnia może być zatrudniony 
między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki 

zdrowotnej, domach pomocy społecznej, uczelniach wyższych,  
w organach administracji publicznej. Dzięki przygotowaniu 
pedagogicznemu może także podjąć pracę w szkolnictwie. Jest 
przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych.

•  położnIctWo
•	 położnictwo, I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów i kończą się 
egzaminem dyplomowym. Ogólna liczba godzin na kierunku położnictwo 
wynosi 4720 (zgodnie ze standardami nauczania), w tym 2300 jest 
przeznaczonych na kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne oraz 
praktyki zawodowe). Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer 
System) wynosi 180.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent położnictwa potrafi wykonywać świadczenia 
zdrowotne wobec: kobiety ciężarnej, rodzącej, będącej w połogu 

oraz chorej ginekologicznie. Świadczenia te obejmują miedzy innymi 
promocję zdrowia, profilaktykę i profesjonalną opiekę położniczo-
ginekologiczno-przedkoncepcyjną. Posiada umiejętność rozpoznawania 
ciąży i sprawowania opieki nad kobietą, u której ciąża ma przebieg 
fizjologiczny. Ma również kompetencje, aby sprawować opiekę nad matką 
i noworodkiem.

•	 położnictwo, II stopnia, stacjonarne

•	 położnictwo, II stopnia, niestacjonarne  
(płatne, dawniej zaoczne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. Ogólna liczba godzin 
zajęć na kierunku położnictwo wynosi minimum 1300 godzin. Liczba 
punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.
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Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. Łączna ilość godzin 
wynosi 1123, w tym 120 godz. praktyk. Liczba punktów ECTS (European 
Credit Transfer System) to 120.
 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie: 
profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych, rozpoznawania  

i leczenia niedożywienia związanego z chorobą oraz innych zaburzeń 
odżywiania. Potrafi ocenić stan odżywienia i zapotrzebowanie na energię 
i składniki odżywcze. Wspólnie z lekarzem może ustalić wskazania 
do stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem tzw. „diet 
przemysłowych”. Ma kompetencje do prowadzenia edukacji żywieniowej 
indywidualnej i grupowej oraz zarządzania placówkami prowadzącymi 
poradnictwo dietetyczne. Może także uczestniczyć w pracach zespołu 
terapeutycznego.

•  pIeLęgnIarstWo
•	 pielęgniarstwo, I stopnia, stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów  
i kończą się egzaminem dyplomowym. Łączny wymiar kształcenia to 
4761 godzin, w tym 2308 przeznaczonych jest na zajęcia praktyczne 
i praktyki zawodowe. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer 
System) wynosi 180. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych  
i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, 

zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-
hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Po ukończeniu specjalności 
nauczycielskiej możliwe jest podjęcie pracy w szkolnictwie. 

•	 pielęgniarstwo, II stopnia, stacjonarne

•	 pielęgniarstwo, II stopnia, niestacjonarne  
(płatne, dawniej zaoczne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry, łączna liczba godzin 
zajęć nie powinna być mniejsza niż 1300. Liczba punktów ECTS (European 
Credit Transfer System) wynosi 120.
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Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada kompetencje do zajmowania stanowisk 
wykonawczych w podmiotach świadczących usługi medyczne 

i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną 
zdrowia w instytucjach różnych szczebli rządowych, samorządowych, 
pozarządowych i prywatnych, a przy biegłej znajomości języka obcego 
również w strukturach unijnych.

•	 zdrowie	publiczne,	II stopnia, stacjonarne 

Specjalności:  
- zarządzanie w ochronie zdrowia,   
- promocja zdrowia, 
- badania kliniczne i ocena technologii medycznych	

•	 zdrowie	publiczne,	II stopnia, niestacjonarne		
					

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. Liczba punktów 
ECTS (European Credit Transfer System) to 120. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent może podjąć pracę w instytucjach rządowych, 
samorządowych, społecznych i podmiotach prywatnych, które 

zajmują się między innymi opieką społeczno-medyczną, promocją zdrowia, 
edukacją prozdrowotną oraz nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. 
Absolwent posiadający odpowiednią znajomość języków obcych 
może się realizować w strukturach unijnych lub międzynarodowych. 

tu jesteś:  Studia

Sylwetka absolwenta:
Absolwent potrafi sprawować profesjonalną opiekę nad kobietą  
w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu. 

Ma kompetencje, aby opiekować się kobietą zagrożoną chorobą i chorą 
ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia. Ma także kwalifikacje, 
aby prowadzić badania naukowe oraz organizować prace podwładnych. 
Jest także przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych.

•  ratoWnIctWo medyczne

•	 ratownictwo	medyczne, I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Łączna liczba 
godzin wynosi 3576, w tym 400 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS 
(European Credit Transfer System) wynosi 180. 

Sylwetka absolwenta:
Ratownictwo medyczne jest kierunkiem z obszaru nauk medycznych, 
nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, którego celem jest 

przygotowanie specjalistów do inicjowania i prowadzenia działań 
zmierzających do zapobiegania chorobom, udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy medycznej i utrzymaniu w zdrowiu. Absolwent posiada 
umiejętności pozwalające podjąć zatrudnienie w zespołach ratownictwa 
medycznego. Ma kwalifikację do pracy na oddziałach szpitalnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem szpitalnych oddziałów ratunkowych. 
Zadania zawodowe absolwenta kierunku ratownictwo medyczne obejmują 
także zajęcia szkoleniowe w pracowniach dydaktyczno-naukowych, 
laboratoriach i specjalistycznych pomieszczeniach dydaktycznych. 

•  zdroWIe pubLIczne
•	 zdrowie	publiczne, I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Minimalna liczba 
godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2890, w tym 320 godzin 
praktyk wakacyjnych. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer 
System) wynosi 180.
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Sylwetka absolwenta:
Osoba, która ukończyła studia legitymuje się między innymi 
umiejętnością wykonywania protez oraz aparatów jako 

środków profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych układu  
stomatologicznego. 
Po nabyciu odpowiedniej praktyki, absolwent może kierować pracownią 
techniki dentystycznej i organizować szkolenia zawodowe.

•  specjaLność hIgIena stomatoLogIczna 
•	 kierunek	zdrowie	publiczne, specjalność higiena 

stomatologiczna, realizowana w ramach Wydziału Lekarsko-
Dentystycznego, I stopnia, stacjonarne 

Studia pierwszego stopnia, w ramach kierunku zdrowie publiczne  trwają 
3 lata tj. 6 semestrów. Wymiar zajęć obowiązujących studenta to 2797 
godzin, w tym 320 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit 
Transfer System), jaką otrzymuje osoba rozpoczynająca studia wynosi 180. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent higieny stomatologicznej może podjąć zatrudnienie 
w gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, w prywatnych gabinetach dentystycznych, 
a także w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  
w przedszkolach i szkołach. Osoba, która ukończyła higienę stomatologiczną 
posiada niezbędną wiedzę ogólną i kierunkową w zakresie podstawowych 
nauk medycznych i stomatologicznych, w szczególności zaś wiedzę  
i umiejętności niezbędne do organizowania i prowadzenia działalności 
profilaktyczno-leczniczej i prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnej 
z obowiązującymi standardami.            

22

tu jesteś:  Studia

WydzIał Lekarsko-dentystyczny

KierunKi:

•  kIerunek Lekarsko-dentystyczny – studia prowadzone  
      w języku polskim i angielskim

•	 stacjonarne,	jednolite magisterskie

•	 niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe),  
jednolite magisterskie

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów. Studenta obowiązuje nie mniej niż 
5000 godzin zajęć. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer 
System), jaką otrzymuje osoba rozpoczynająca studia to 300. 

Sylwetka absolwenta:
Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz 
zdaniu LDEK (Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego) 

absolwent może podjąć pracę w zawodzie lekarza-dentysty we wszystkich 
placówkach Służby Zdrowia.

•  technIkI dentystyczne
•	 techniki	dentystyczne, I stopnia, stacjonarne

•	 techniki	dentystyczne, I stopnia, niestacjonarne		
(płatne, dawniej wieczorowe)

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Wymiar zajęć 
obowiązujący studenta to 3215 godzin, w tym 240 godzin praktyk. Liczba 
punktów ECTS (European Credit Transfer System), jaką otrzymuje osoba 
rozpoczynająca studia to 180. 
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CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE

24

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prowadzone są studia przede 
wszystkim w trybie	stacjonarnym (jednolite studia magisterskie, studia  
I stopnia, studia II stopnia), ale istnieje także możliwość kształcenia się  
w trybie	niestacjonarnym (studia płatne, dawniej wieczorowe i zaoczne). 

Jednolite	 studia	 magisterskie	 i	 studia	 I	 stopnia,	 stacjonarne	 oraz	
niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe) są przeznaczone  
dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 

Studia	 I	 stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej zaoczne) są przezna-
czone dla osób, które posiadają dyplom zawodowy zgodny z kierunkiem 
studiów i pracują w zawodzie. 

Studia	 II	 stopnia, stacjonarne	 i	 niestacjonarne (płatne, dawniej 
wieczorowe i zaoczne) są przeznaczone dla osób posiadających dyplom 
ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) uzyskany na danym kierunku 
(na kierunkach innych niż zdrowie publiczne).  

Uwaga:	
Zasady przyjęć na poszczególne kierunki, specjalności i formy 

studiów dostępne na stronie: 

www.rekrutacja-info.wum.edu.pl

ZAPRASZAMY!
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Kampus lindleya to grupa budynków, które znajdują się w centrum 
Warszawy – między ulicami Lindleya, Oczki, Chałubińskiego  
i Nowogrodzką, w sąsiedztwie Dworca Centralnego. Na terenie Kampusu 
Lindleya mieszczą się:

• Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

• Zakład Medycyny Sądowej i Zakład Anatomii Prawidłowej  
i Klinicznej

• Centrum Biostruktury

• Dom Medyka

Wiele jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozsiana jest 
poza kampusami i szpitalami klinicznymi w różnych częściach Warszawy, 
jak np. Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Pielęgniarstwa 
Społecznego, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa oraz Zakład Żywienia 
Człowieka mające swoją siedzibę w budynku przy ulicy Ciołka, czy Klinika 
Psychiatryczna znajdująca się w Szpitalu Tworkowskim. 
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Kampusy 

Warszawski Uniwersytet Medyczny dysponuje 
dwoma kampusami: Kampusem Banacha  
i Kampusem lindleya. Jest to niewątpliwy atut 
uczelni, ponieważ studenci mają możliwość odbywania zajęć w dwóch, 
położonych blisko siebie, lokalizacjach.

Kampus Banacha mieści się pomiędzy ulicami Banacha, Żwirki i Wigury, 
Księcia Trojdena i Pawińskiego (w dzielnicy  Ochota, w sąsiedztwie Pola 
Mokotowskiego). Na terenie Kampusu znajdują się:

• Rektorat - siedziba Władz uczelni, w tym Dziekanatów I i II 
Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 
oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu

• Centrum Dydaktyczne

• Centrum Badań Przedklinicznych

• Centrum Biblioteczno-Informacyjne

• Wydział Farmaceutyczny

• Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

• Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

• Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
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Stypendia i sprawy 
socjalne 

studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przysługu-
ją różne formy pomocy materialnej: stypendium socjalne, pod-
wyższone stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, 
stypendium Ministra oraz zapomoga. Wysokość świadczeń określana 
jest rokrocznie. Świadczenia przyznawane są studentom na okres nie 
dłuższy niż 9 miesięcy roku akademickiego. Wyjątek stanowi zapomoga, 
która może zostać przyznana 2 razy w ciągu roku akademickiego.

• sTYPENdIuM sOcjalNE 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się  
w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na 
podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego 
na członka rodziny studenta. Podstawowym kryterium do ubiegania się 
o stypendium socjalne jest dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie 
studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się do-
chód studenta oraz członków rodziny studenta z roku podatkowego po-
przedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. 
Dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie może być wyższy niż 
kwota ustalona na dany rok akademicki przez Rektora, w porozumieniu  
z Samorządem Studentów i podana w Komunikacie Rektora. Od 1 listo-
pada 2015 próg dochodu uprawniający do otrzymywania stypendium 
socjalnego wynosi 1043,90 zł.

• sTYPENdIuM sOcjalNE w ZwIęKsZONEj wYsOKOścI 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania 
w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może 
być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się  
w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego 
zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu 
utrudniał studiowanie.
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• studenci I roku studiów II stopnia, rozpoczętych w ciągu roku 
od ukończenia studiów I stopnia,  którzy zdali w pierwszym 
terminie (bez poprawek) wszystkie egzaminy obowiązujące 
zgodnie z planem studiów na ostatnim roku studiów I stopnia 
(2 ostatnie semestry) i uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,00 
oraz zaliczyli wszystkie ćwiczenia. Do średniej liczą się tylko 
oceny z egzaminów.

• ZaPOMOga 

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn 
losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Do zda-
rzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie 
zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką 
chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliż-
szego członka rodziny. Zdarzenia podane przez studenta jako podstawa 
ubiegania się o zapomogę należy udokumentować.

• sTYPENdIuM MINIsTRa ZdROwIa

Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce – na wnio-
sek Rady wydziału. Student otrzymujący to świadczenie ma prawo otrzy-
mywać także inne świadczenia pomocy materialnej.

• dOMY sTudENcKIE 

Warszawski Uniwersytet Medyczny oddaje do dyspozycji studentów trzy 
akademiki: Dom Studencki nr 1 – na Woli, przy ulicy Batalionu Pięść 9,  
w którym czekają pokoje na 238 studentów oraz Domy Studenckie nr 2 
i nr 2 „BIS” – także na Woli, przy ulicy Karolkowej 84, w których łącznie 
może mieszkać 384 osób. Na studentów Uniwersytetu czekają także 
miejsca w Domach Studenckich „Sarna” i „Rogaś” (ul. Konarskiego 4a), 
będących częścią nowoczesnego kompleksu na Osiedlu Akademickim 
„Przyjaźń” na Jelonkach (dzielnica Bemowo).

Więcej informacji na stronie: 
www.dos.wum.edu.pl
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• sTYPENdIuM sPEcjalNE dla OsÓB NIEPEłNOsPRawNYcH

Student może ubiegać się o stypendium specjalne z tytułu 
niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 
Niepełnosprawność jest dokumentowana orzeczeniem właściwych 
organów o niepełnosprawności lub ustalonym stopniu niepełno-
sprawności, czy też częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy 
zawodowej i samodzielnej egzystencji zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 
jest wypłacane przez rok akademicki (dziewięć miesięcy) przy orzeczeniu  
o niepełnosprawności na stałe, a przez okres krótszy niż rok akademicki 
– przy orzeczeniu o niepełnosprawności na czas określony, do terminu 
określonego w orzeczeniu. 

• sTYPENdIuM  REKTORa  dla  NajlEPsZYcH  sTudENTÓw

Stypendium Rektora  jest przyznawane na wniosek studenta. O przyznanie 
stypendium Rektora mogą ubiegać się: 

• studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w roku złożenia 
egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiady 
międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady 
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa 
w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest 
zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany 
kierunek studiów. Laureaci i finaliści olimpiad są umieszczani na 
najwyższych miejscach list rankingowych. Wykaz przedmiotów, 
których finaliści i laureaci są uwzględniani w tworzeniu 
rankingu do stypendium rektora są zgodne z zasadami i trybem 
postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w WUM na dany 
rok akademicki i zostaną podane w odrębnym Komunikacie 
Rektora.

• studenci od II roku studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych 
(po zaliczeniu I roku studiów), którzy zdali w pierwszym terminie 
(bez poprawek) wszystkie egzaminy obowiązujące na danym 
roku studiów zgodnie z planem studiów i uzyskali średnią 
ocen nie niższą niż 4,00 oraz zaliczyli wszystkie ćwiczenia.  
Do średniej zalicza się tylko oceny z egzaminów;
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Wymiana naukowa, 
wyjazdy, stypendia
Warszawski Uniwersytet Medyczny kształci 
młodych ludzi w oparciu o nowoczesne 
programy nauczania, dlatego umożliwia studentom i pracownikom 
uczelni uczestniczenie w programach  erasmus+ i ceePUs  
oraz w najważniejszych międzynarodowych projektach naukowo-
badawczych.

W ramach programu Erasmus+ Warszawski Uniwersytet Medyczny 
współpracuje ze 98, a w ramach programu CEEPUS z 12 uczelniami 
zagranicznymi. Dodatkowo, w ramach programu Erasmus+, studenci 
i doktoranci mogą brać udział w dwumiesięcznych praktykach 
zagranicznych. Poza uczestnictwem w programach Erasmus+ i CEEPUS, 
WUM ułatwia studentom i młodym naukowcom korzystanie z szerokiej 
oferty stypendialnej innych organizacji.

Więcej informacji na stronie: 
www.zagranica.wum.edu.pl

Studenci WUM mają również możliwość udziału w programie MOSTUM, 
mającego na celu wymianę studentów studiów stacjonarnych, których 
zainteresowania mogą być realizowane poza macierzystą uczelnią. 
Uczestnicy MOSTUM odbywają semestralne lub roczne studia w innej 
niż macierzysta uczelni medycznej.

Więcej informacji na stronie: 
https://www.wum.edu.pl/node/6288
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tu jesteś:  Biuro Karier
 
 

Biuro Karier 
biuro karier wspiera studentów i absolwentów  
w wejściu na rynek pracy oraz wyborze optymalnej 
drogi rozwoju zawodowego.

Oferowane usługi to: 
• indywidualne konsultacje zawodowe oraz psychologiczne 

wykorzystanie narzędzi wspomagających diagnozę potencjału 
zawodowego 

• oferty pracy, praktyk, staży, wolontariatu 
• spotkania z pracodawcami (również w formie targów pracy) 
• pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego 
• symulacja rozmowy kwalifikacyjnej 
• szkolenia związane z planowaniem kariery i poszukiwaniem 

pracy 
• szkolenia dotyczące rozwoju osobistego 
 

Na stronie internetowej Biura Karier dostępne są informacje  
o wydarzeniach organizowanych przez firmy, rekrutacjach i programach 
stażowych, wyjazdach zagranicznych, konferencjach, targach pracy, 
projektach edukacyjnych i innych możliwościach rozwoju. 

O aktualnych ofertach pracy, bieżących inicjatywach pracowników Biura 
można się  dowiedzieć w jego siedzibie. Można również skorzystać 
z informatorium – bogato wyposażonego w publikacje dotyczące 
planowania kariery i poszukiwania pracy, komunikacji interpersonalnej 
(w tym komunikacji z pacjentem), zastosowania wiedzy psychologicznej 
w medycynie, rozwoju osobistego, prowadzenia własnej firmy oraz 
zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Więcej informacji na stronie: 
www.biurokarier.wum.edu.pl
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Koła naukowe, 
organizacje 
studenckie

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyjątkowo dynamicznie 
rozwija się studenckie życie naukowe. Obecnie pod opieką 
pracowników klinik, katedr i zakładów, setki studentów prowadzą 
badania i realizują projekty w prawie 200 kołach naukowych, które 
umożliwiają realizowanie pasji badawczych. studenckie Koła Naukowe 
są najlepszym miejscem do ponadprogramowego poszerzania wiedzy 
i zdobywania nowych umiejętności. Działający w kołach studenci 
współuczestniczą w życiu naukowym uczelni, stawiając pierwsze kroki 
w medycznym i farmaceutycznym środowisku akademickim pod okiem 
doświadczonych naukowców oraz wybitnych specjalistów.

Na życie studenta składa się nie tylko nauka, lecz także możliwość 
urzeczywistniania pomysłów związanych z szeroko pojętą działalnością 
medyczną w ramach istniejących organizacji studenckich, takich jak: 
samorząd studentów, studenckie Towarzystwo Naukowe, Europejskie 
stowarzyszenie studentów Medycyny (EMsa), Polskie Towarzystwo 
studentów Farmacji - Oddział warszawa, Międzynarodowe stowa-
rzyszenie studentów Medycyny (IFMsa), Polskie Towarzystwo 
studentów stomatologii czy Erasmus Student Network.

Młodzież studiująca na naszej uczelni może także rozwijać sportowe 
umiejętności w licznych sekcjach aZs. Amatorzy śpiewania są mile widziani 
w chórze, a muzykowania w uczelnianej Orkiestrze. Wielbiciele sztuki 
scenicznej mogą rozwijać talent aktorski w Towarzystwie artystycznym 
Medyków (TaM). Osoby z zacięciem dziennikarskim mogą spróbować 
swoich sił pisząc dla studenckiej gazety galen. Na uczelni działają także 
trzy stowarzyszenia katolickie – soli deo, stowarzyszenie Katolickiej 
Młodzieży akademickiej i Ruch akademicki „Pod Prąd”.
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Informacje	dla	kandydatów	na	studia

tel.:  (22) 57 20 998

(22) 57 20 216-217

e-mail: REKRUTACJA@WUM.EDU.PL

www.wum.edu.pl/rekrutacja

Warszawski Uniwersytet Medyczny
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