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Tradycja i Nowoczesność 
 



Warszawski Uniwersytet Medyczny 

WUM to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce  

z historią sięgającą 1809 roku. 

 

Pozycję lidera zawdzięcza wierności najlepszym tradycjom 

uniwersyteckim oraz dynamicznemu rozwojowi. 



O wyjątkowości Uczelni stanowią: 

• nauczanie w oparciu o tradycje uniwersyteckie  
i uniwersalne wartości 

 

• model kształcenia zorientowany na studentów 

 

• bogata oferta edukacyjna uwzględniająca potrzeby  
zmieniającego się rynku pracy 



Potencjał naukowy 

WUM to prężny ośrodek naukowy specjalizujący się  

w badaniach klinicznych i medycynie teoretycznej. 



WUM w liczbach 

Oferta edukacyjna obejmuje 14 kierunków i 1 specjalność  
w języku polskim oraz naukę na 3 kierunkach w języku 
angielskim. 

 

Na Uczelni kształci się ponad 9 tys. studentów (w tym 700 
obcokrajowców), 513 doktorantów i 250 słuchaczy kursów 
podyplomowych. 



Gwarancja sukcesu 

Wysoki poziom nauczania przekłada się na sukcesy naukowe 
studentów, którzy otrzymują wyróżnienia i nagrody w wielu 
konkursach oraz osiągają wysokie wyniki w egzaminach 
państwowych. 



Certyfikaty i rankingi 

WUM od lat jest liderem prestiżowych rankingów szkół 
wyższych oraz posiada tytuły i certyfikaty potwierdzające jakość 
nauczania. 



Wydziały WUM 

• I Wydział Lekarski 

 

• Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej  

 

• II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku 
Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii 

 

• Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, 
Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki 

 

• Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

 

• Centrum Kształcenia Podyplomowego 



Oferta edukacyjna 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
 

• analityka medyczna 

 

• farmacja (studia prowadzone w jęz. polskim i angielskim) 

 

• fizjoterapia 

 

• lekarski (studia prowadzone w jęz. polskim i angielskim) 

 

• lekarsko-dentystyczny (studia prowadzone w jęz. polskim  
i angielskim)  



Studia I stopnia 

•  audiofonologia z protetyką słuchu 

 

• dietetyka  

 

• elektroradiologia  

 

• higiena stomatologiczna 

 

• logopedia ogólna i kliniczna 

 

• pielęgniarstwo  

 

• położnictwo  

 

• ratownictwo medyczne  

 

• techniki dentystyczne 

 

• zdrowie publiczne 



Studia II stopnia 

• dietetyka 

 

• elektroradiologia 

 

• fizjoterapia  

 

• logopedia ogólna i kliniczna 

 

• pielęgniarstwo  

 

• położnictwo  

 

• zdrowie publiczne 



Wymiana międzynarodowa 

Uniwersytet oferuję wymianę studentów i pracowników  
w ramach programu Erasmus + (z 102 uczelniami) oraz  
w ramach programu CEEPUS (z 12 uczelniami).  



Szpitale kliniczne 

Nasi specjaliści pracują w 6 szpitalach klinicznych. Tam też 
zajęcia praktyczne odbywają studenci WUM. Są to: 

 

• Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny  

 

• Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 

 

• Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny 

 

• Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus  

 

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  
im. ks. Anny Mazowieckiej 

 

• Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka 



Kampusy 

Studenci mają możliwość odbywania zajęć w dwóch kampusach: 
 

• Kampusie Banacha - pomiędzy: ul. Banacha, ul. Żwirki  
i Wigury, ks. Trojdena i ul. Pawińskiego 

• Kampusie Lindleya - pomiędzy: ul. Lindleya, ul. Oczki,  
ul. Chałubińskiego i ul. Nowogrodzk 



Dynamiczny rozwój 

WUM rozwija swoją infrastrukturę wyjątkowo dynamicznie.  
 

• w 2012 r. powstało Centrum Biblioteczno-Informacyjne 

 

• w 2013 r. otwarto Centrum Badań Przedklinicznych (CePT)  

 

• w 2014 r. rozpoczął pracę nowy Szpital Pediatryczny 

 

• w 2015 r. otwarto Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne 
 

• w 2019 r. planowane jest otwarcie nowoczesnego 
Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii oraz Centrum 
Symulacji Medycznych 



Koła naukowe i organizacje studenckie 

Oferta WUM to nie tylko dydaktyka! Na uczelni działa ponad 
200 kół naukowych i kilkanaście organizacji studenckich,  
w których można rozwijać swoje umiejętności naukowe, 
organizacyjne, artystyczne czy sportowe. 



Poznaj Uczelnię, zostań Studentem 

Chcesz poznać zasady rekrutacyjne?  

Dowiedzieć się, jak wygląda nauka na WUM?  

Poznać studentów?  

 

Zapraszamy do uczestnictwa w jednym ze spotkań w cyklu 

„Poznaj Uczelnię, zostań studentem”.  

 

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z zespołem Biura 

Informacji i Promocji: 

          

     biip@wum.edu.pl z dopiskiem w tytule „Poznaj Uczelnię, 
zostań studentem”  lub       (22) 57 20 276, 275. 



Fb i Insta 

Więcej o życiu WUM dowiecie się śledząc nasze profile  

w mediach społecznościowych: 

 

facebook.com/warszawski.uniwersytet.medyczny/ 

 

instagram.com/medicaluniversityofwarsaw/ 

 



Kontakt 

 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa 

 

 Informacja rekrutacyjna:  

 tel.: 22 57 20 998  

 e-mail: rekrutacja@wum.edu.pl 

 

 www.wum.edu.pl 


