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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 edukacyjna
obejmuje 16 kierunków w języku polskim, 
3 w języku  angielskim, 14 kierunków studiów podyplomowych, 
studia SGH-WUM MBA w Ochronie Zdrowia oraz liczne kursy 
specjalizacyjne, doskonalące i ustawiczne. Na uczelni kształci się 10 tys. 
studentów, w tym 800 obcokrajowców.

Wysoki poziom nauczania, kadra wybitnych dydaktyków i specjalistów, 
innowacyjna medycyna, interdyscyplinarna działalność badawcza, 
nowoczesna infrastruktura, międzynarodowy wymiar kształcenia, 
świetna lokalizacja kampusów, dynamicznie działające Biuro Karier 
– to wyróżnia naszą Uczelnię. Dodatkowym atutem uczelni jest stałe 
dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku 
pracy.

Sukcesy osiągane przez studentów, absolwentów i pracowników, tytuły 
i certyfikaty przyznawane WUM oraz najwyższe pozycje w prestiżowych 
rankingach szkół wyższych, potwierdzają niezmiennie wysoki poziom 
nauczania.

Obecnie, przed uczelnią stoją perspektywy dalszego rozwoju. W 2018 r.
WUM podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia federacji 
z Uniwersytetem Warszawskim. Zacieśnianie współpracy obu uczelni 
to nie tylko historyczny powrót do korzeni. To przede wszystkim 
możliwość stworzenia unikatowego w skali kraju zaplecza naukowo-
dydaktycznego, interdyscyplinarnej oferty dydaktycznej dla studentów 
i doktorantów oraz perspektywa prowadzenia i finasowania 
wielodziedzinowych projektów naukowych i badań. Dzięki federalizacji 
wzrośnie jakość nauczania, konkurencyjność „zjednoczonych 
uniwersytetów warszawskich” oraz ich pozycja i rozpoznawalność 
w świecie. 
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tu jesteś:  Studia

Studia

Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi: 

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 
przeznaczone dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 

Studia I stopnia, stacjonarne, przeznaczone dla absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, przeznaczone dla osób 
posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) 
uzyskany na danym kierunku (wyjątek stanowią kierunki: DUO-OTM 
ocena technologii medycznych, logopedia ogólna i kliniczna oraz zdrowie 
publiczne).  

UWAGA: 

Zasady przyjęć na poszczególne kierunki dostępne na stronie: 
www.rekrutacja-info.wum.edu.pl
Informacje na temat studiów w języku angielskim znajdują się na
stronie: www.wum.edu.pl/en

WUM kształci również na studiach III stopnia (tzw. doktoranckich) 
w następujących dyscyplinach: nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz 
nauki farmaceutyczne. 

Więcej na stronie: http://www.wum.edu.pl/informacje-dla-doktorantow  

Uczelnia dysponuje ponadto szeroką ofertą studiów podyplomowych 
oraz umożliwia naukę na studiach MBA (prowadzonych razem z SGH 
w Warszawie).

Więcej na stronie: https://ckp.wum.edu.pl/
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tu jesteś:  Studia

WYDZIAŁ LEKARSKI

• KIERUNEK LEKARSKI
studia prowadzone w języku polskim i angielskim

• stacjonarne, jednolite studia magisterskie

• niestacjonarne, jednolite studia magisterskie 

Studia trwają 6 lat tj. 12 semestrów. 

Kierunek lekarski daje ogromne możliwości rozwijania 
swoich pasji oraz angażowania się w działalność naukową 
w ramach organizacji i kół studenckich. Mnie zawsze 
najbardziej ciekawiła chirurgia, dlatego od samego 
początku studiów aktywnie udzielałem się w kołach 
chirurgicznych, poszerzając swoją wiedzę i szlifując 
umiejętności praktyczne. Dodatkowo, włączyłem się 
w działania organizacji IFMSA-Poland Oddział Warszawa, 
funkcjonującej na naszym Uniwersytecie, co pozwoliło mi 
nabyć umiejętności w zakresie organizowania wydarzeń 
i kampanii społecznych oraz promowania medycyny 
poza murami uczelni. WUM aktywnie wspiera również 
studentów, którzy chcieliby zdobyć doświadczenia poza 
granicami kraju, oferując im szeroką ofertę wyjazdów 
stypendialnych. Pozostaje więc pytanie: czy na tych 
studiach jest dużo nauki? Na pewno, ale jeśli interesuje 
Cię medycyna, satysfakcji ze studiowania na naszej 
uczelni jest znacznie więcej!

Janusz Świeczkowski-Feiz 
student kierunku lekarskiego
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tu jesteś:  Studia

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY

•  KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY 
      studia prowadzone w języku polskim i angielskim

• stacjonarne, jednolite studia magisterskie

• niestacjonarne, jednolite studia magisterskie

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów.

•  HIGIENA STOMATOLOGICZNA
• higiena stomatologiczna, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

•  TECHNIKI DENTYSTYCZNE
• techniki dentystyczne, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 
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tu jesteś:  Studia

W czasie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym 
koniecznie jest opanowanie obszernej wiedzy z zakresu 
podstawowych nauk ogólnomedycznych, medycyny 
ogólnej oraz oczywiście stomatologii. Jest to jednak 
nauka nie tylko teoretyczna! Od pierwszego roku studiów 
rozpoczynają się przedkliniczne zajęcia praktyczne, które 
przygotowują nas do przyjęcia pierwszych „prawdziwych 
pacjentów” już na początku trzeciego roku. Nie ma drugiej 
rzeczy, która dawałaby tak dużą satysfakcję i rozbudzała 
chęć zdobywania nowych umiejętności, jak własnoręcznie 
wykonywane zabiegi i wdzięczność pacjentów. Radość, 
która maluje się na twarzach studentów po pierwszej 
odbudowie ubytku czy pierwszej ekstrakcji zęba nie jest 
do opisania w prostych słowach. Myślę, że to doskonały 
kierunek dla każdego, kto chciałby poznać świat nauki, 
a jednocześnie rozwijać się manualnie. Warto dodać, 
że stomatologia jest dziedziną wypełnioną nowymi 
technologiami i dynamicznie się rozwijającą. Życzę 
sukcesów w rekrutacji i zadowolenia z dokonanych 
wyborów!

Stanisław Pawlak
student kierunku lekarsko-dentystycznego
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tu jesteś:  Studia

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

•  ANALITYKA MEDYCZNA
• analityka medyczna, jednolite studia magisterskie, 

stacjonarne

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów. 

•  DUO-OTM OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH      

• DUO-OTM ocena technologii medycznych, II stopnia, 
niestacjonarne      

Studia trwają 2 lata tj. 4 semestry. 

•  FARMACJA
      studia prowadzone w języku polskim i angielskim

• farmacja, jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Studia trwają 5 lat i 6 miesięcy tj. 11 semestrów. 
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tu jesteś:  Studia

10

Ukończenie szkoły średniej to przełomowy moment 
w życiu, w którym wybieramy główną ścieżkę edukacji, 
a docelowo kariery zawodowej. Dlaczego więc farmacja 
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym? Jako 
student V roku mogę Was zapewnić, że ciężko o bardziej 
rozwojowe studia z zakresu chemii i biologii. Łączymy 
tu wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, 
szlifowanymi podczas ćwiczeń laboratoryjnych. 
Medycyna przeplata się z wiedzą o lekach, przemysłem, 
kosmetykami, apteką czy też badaniami klinicznymi. 
Farmacja to nie tylko studia otwierające przed Wami 
wspaniałe perspektywy, ale także możliwość poczucia 
spełnienia, jakie daje pomoc choremu.

Kamil Koronowski
student kierunku farmacja



tu jesteś:  Studia

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

•  DIETETYKA
• dietetyka, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

• dietetyka, II stopnia, stacjonarne

• dietetyka, II stopnia, niestacjonarne

Studia trwają 3 semestry. 

•  PIELĘGNIARSTWO
• pielęgniarstwo, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.  

• pielęgniarstwo, II stopnia, stacjonarne

• pielęgniarstwo, II stopnia, niestacjonarne 

Studia trwają 2 lata tj. 4 semestry.

•  POŁOŻNICTWO
• położnictwo, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

• położnictwo, II stopnia, stacjonarne

• położnictwo, II stopnia, niestacjonarne 

Studia trwają 2 lata tj. 4 semestry. 
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tu jesteś:  Studia

•  RATOWNICTWO MEDYCZNE
• ratownictwo medyczne, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.  

•  ZDROWIE PUBLICZNE
• zdrowie publiczne, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

• zdrowie publiczne, II stopnia, stacjonarne 

• zdrowie publiczne, II stopnia, niestacjonarne 

Studia trwają 1,5 roku tj. 3 semestry. 

W mojej opinii kształcenie położnych na WUM jest na 
naprawdę wysokim poziomie. Oprócz wiedzy teoretycznej, 
z różnych dziedzin medycyny, którą studenci położnictwa 
muszą przyswoić, nacisk kładziony jest także na 
umiejętności praktyczne. Duża ilość zajęć ćwiczeniowych 
i warsztatowych pozwala na rzetelne przygotowanie do 
rozpoczęcia pracy w zawodzie. Położnictwo to studia 
trudne i wymagające, ale dające dużo satysfakcji. Jeśli 
kształcąc się, chcesz rozwijać swoje pasje, WUM jest 
doskonałym miejscem dla Ciebie. Studenckie Koła 
Naukowe o różnym profilu, AZS, Samorząd Studentów, 
EMSA, IFMSA i wiele innych organizacji studenckich stoją 
przed Tobą otworem.

Magdalena Suchta
studentka kierunku położnictwo
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tu jesteś:  Studia

WYDZIAŁ MEDYCZNY

•  AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU
• audiofonologia z protetyką słuchu, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

•  ELEKTRORADIOLOGIA
• elektroradiologia, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

• elektroradiologia, II stopnia, stacjonarne

• elektroradiologia, II stopnia, niestacjonarne

Studia trwają 2 lata tj. 4 semestry. 

•  LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
• logopedia ogólna i kliniczna, I stopnia, stacjonarne 

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

• logopedia ogólna i kliniczna, II stopnia, stacjonarne

Studia trwają 2 lata tj. 4 semestry. 

•  FIZJOTERAPIA
• fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, stacjonarne 

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów.

• fizjoterapia, II stopnia, stacjonarne

• fizjoterapia, II stopnia, niestacjonarne 
 
Studia trwają 2 lata tj. 4 semestry.
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tu jesteś:  Studia

Fizjoterapia na WUM to studia umożliwiające 
wszechstronny rozwój. Podstawą są dla nas przedmioty 
takie jak: anatomia, fizjologia i biomechanika, a także 
przedmioty zawodowe, ale prawdziwą wartością dodaną 
jest szeroki zakres przedmiotów klinicznych. Wiele osób 
kojarzy fizjoterapię wyłącznie z rehabilitacją po różnego 
rodzaju urazach, a tymczasem pole naszego działania 
jest znacznie szersze. Studia na WUM pozwalają poznać 
różnie dziedziny medycyny, takie jak: kardiologia, chirurgia, 
intensywna terapia czy ginekologia i znaleźć swoją 
ścieżkę specjalizacji. Dla mnie najważniejszy jest częsty 
kontakt z pacjentem, możliwość kreatywnego myślenia 
i obserwacji realnych efektów swojej pracy. Ponadto, 
mogę się tu spełniać na polu badań naukowych, a także 
działać przy organizacji wielu ciekawych wydarzeń. Jeśli 
jesteś aktywny, lubisz pracować z ludźmi i nie straszna Ci 
duża dawka wiedzy, to zdecydowanie wybierz WUM!

Katarzyna Wiśniewska
studentka kierunku fizjoterapia
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tu jesteś:  Kampusy

Kampusy 

Warszawski Uniwersytet Medyczny dysponuje 
dwoma kampusami: Kampusem Banacha i Kam- 
pusem 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 - główna siedziba uczelni, w której mieszczą się 
biura: rektora, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, a także 
uczelnianych wydziałów

• Centrum Dydaktyczne
• Centrum Biblioteczno-Informacyjne
• Centrum Badań Przedklinicznych
• siedziba Wydzału Farmaceutycznego
• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne:
     - Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha
     - Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury
• Uniwersyteckie Centrum Stomatologii CM WUM
• Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

16
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tu jesteś:  Kampusy

Na terenie Kampusu powstaje nowoczesne Centrum Symulacji 
Medycznych, w którym studenci będą nabywać umiejętności w zakresie 
przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych. We wrześniu 
2019 r. ruszyła także budowa Domu Ronalda McDonalda - drugiego 
w Polsce, bezpłatnego hotelu dla rodzin i opuekunów małych pacjentów 
szpitala.

Kampus Lindleya to grupa budynków, które znajdują się w centrum 
Warszawy – między ulicami Lindleya, Oczki, Chałubińskiego i Nowo-
grodzką, w sąsiedztwie Dworca Centralnego.

Na terenie Kampusu Lindleya mieszczą się:

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne:
     - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
• Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka 
• Collegium Anatomicum
• Centrum Biostruktury
• Dom Medyka

Wiele jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozsianych 
jest poza wymienionymi Kampusami i szpitalami klinicznymi w różnych 
częściach Warszawy. Są to między innymi jednostki Wydziału Nauk o 
Zdrowiu, takie jak: Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Rozwoju 
Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Zakład Podstaw 
Pielęgniarstwa oraz Zakład Żywienia Człowieka, które mają swoją 
siedzibę w budynku przy ulicy Ciołka.
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Stypendia i sprawy 
socjalne 
Studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
przysługują różne formy pomocy materialnej: 
stypendium socjalne,  stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
stypendium rektora, stypendium Ministra oraz zapomoga. Wysokość 
świadczeń określana jest rokrocznie. Świadczenia przyznawane są 
studentom na okres nie dłuższy niż 10 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 dochód studenta oraz członków rodziny studenta z roku 
podatkowego poprzedzającego 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 listopada 2018 próg dochodu uprawniający do otrzymywania 
stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł.

• 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 niepełnosprawności, 
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 
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tu jesteś:  Stypendia i sprawy socjalne

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

Stypendium rektora  jest przyznawane na wniosek studenta.  Stypendium 
rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku 
złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 

1.  laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub
 finalistą olimpiady stopnia centralnego, o którym mowa 
w przepisach o systemie oświaty. 

2.   medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł
 Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach
 o sporcie.

O przyznanie stypendium rektora mogą ubiegać się również:

1) Studenci od 2 roku studiów I stopnia oraz studiów jednolitych, którzy 
do końca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który 
stypendium ma być przyznane zaliczyli wszystkie przedmioty wymagane 
do zaliczenia studiów na danym roku i kierunku i zostali wpisani na listę 
alfabetyczną studentów na kolejny rok akademicki,

2) Studenci pierwszego roku studiów II stopnia, rozpoczętych w ciągu 12 
miesięcy od ukończenia studiów I stopnia, na podstawie średniej ocen 
lub osiągnięć uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia,

3) Studenci, o których mowa w pkt. 1 i 2, którzy w ubiegłym roku 
akademickim mogli wykazać się osiągnięciami: naukowymi, sportowymi 
lub artystycznymi. Osiągnięcia przeliczane są na punkty, tj. za wysoką 
średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub 
wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów. 
Warunkiem koniecznym do starania się o stypendium rektora jest 
osiągnięcie minimum 80 pkt. w jednej z wymienionych kategorii. Punkty 
uzyskane w poszczególnych kategoriach sumuje się.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora znajdują się 
w Regulaminie świadczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.
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tu jesteś:  Stypendia i sprawy socjalne

• ZAPOMOGA 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo 
w trudnej sytuacji życiowej. Przyczyny ubiegania się o zapomogę należy 
udokumentować.

• STYPENDIUM MINISTRA ZDROWIA

Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie. 
Student otrzymujący to świadczenie ma prawo otrzymywać 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. Do dyspozycji studentów są również 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.bss.wum.edu.pl
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Wymiana naukowa, 
wyjazdy, stypendia
Warszawski Uniwersytet Medyczny umożliwia  
studentom i pracownikom uczestniczenie  
w programach  Erasmus+ oraz w najważniejszych  
międzynarodowych projektach naukowo-badawczych.

W ramach programu Erasmus+ Warszawski Uniwersytet Medyczny 
współpracuje  ze  115  uczelniami  zagranicznymi.  Dodatkowo,  
w ramach programu Erasmus+, studenci i doktoranci mogą brać udział 
w dwumiesięcznych praktykach zagranicznych, jak również w praktykach 
w czterech uczelniach w Japonii i Peru. Poza uczestnictwem w programie 
Erasmus+, WUM ułatwia studentom i młodym naukowcom korzystanie 
z szerokiej oferty stypendialnej innych organizacji i instytucji.

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

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

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

Biuro Karier 
Kandydatów na studia zapraszamy na indywidualną 
rozmowę doradczą, która pomoże w podjęciu 
trafnej decyzji edukacyjnej.

Studenci i absolwenci mogą natomiast liczyć na wsparcie doradców 
z Biura Karier w wejściu na rynek pracy oraz wyborze optymalnej drogi 
rozwoju zawodowego.

W kompetencji Zespołu Biura znajdują się:

• indywidualne konsultacje zawodowe oraz psychologiczne 
• badanie preferencji i predyspozycji zawodowych
• informowanie o ofertach pracy, praktyk, staży, wolontariatu 
• organizowanie spotkań z pracodawcami (również w formie 

targów pracy) 
• pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego 
• przeprowadzanie symulacji rozmów kwalifikacyjnych
• organizowanie szkoleń związanych z planowaniem kariery 

i poszukiwaniem pracy 
• organizowanie szkoleń dotyczących rozwoju osobistego 

W siedzibie BK można dowiedzieć się o aktualnych ofertach 
pracy i bieżących inicjatywach Biura, jak 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 
(umiejętności miękkie), prowadzenia własnej firmy oraz zarządzania 
zasobami ludzkimi.
Wiele przydatnych informacji można znaleźć także na stronie Biura Karier.
 

Wszystkie usługi oferowane kandydatom jak i studentom są bezpłatne.
biurokarier@wum.edu.pl

tel. 22 57 20 909
www.kariera.wum.edu.pl

http://www.facebook.com/BiuroKarierWUM
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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 ponad 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 farma-
ceutycznym środowisku akademickim pod okiem doświadczonych 
naukowców oraz wybitnych specjalistów.

Na życie studenta składa się nie tylko nauka, lecz także szeroko pojęta 
działalność medyczna w ramach istniejących organizacji studenckich, 
takich jak: Samorząd Studentów, Studenckie Towarzystwo Naukowe 
(STN), Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny (EMSA), 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA), 
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji (PTSF),  Polskie Towarzystwo 
Studentów Stomatologii (PTSS), Studenckie Towarzystwo Diagnostów 
Laboratoryjnych (STDL) i Erasmus Student Network (ESN).

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. 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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Znajdziesz Nas na:
	 https://www.facebook.com/warszawski.uniwersytet.medyczny

	 https://www.instagram.com/medicaluniversityofwarsaw/

	 https://www.linkedin.com/school/warszawski-uniwersytet-medyczny-wum/

	 https://www.youtube.com/channel/UCGVyo888UbDX7CIjOhO58Yw

Informacje dla kandydatów na studia

tel.:		22	57	20	998,	216,	217

e-mail:	rekrutacja@wum.edu.pl

www.rekrutacja-info.wum.edu.pl
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