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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, 
stworzona w oparciu o nowoczesne programy 
nauczania, 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, doskonalą-
ce i ustawiczne. Na uczelni kształci się ponad 9,7 tys. studentów, w tym 
ponad 800 obcokrajowców.

Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej  
komunikacji ze studentami oraz dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną. 
Dodatkowym atutem uczelni jest stałe dostosowywanie oferty edukacyj-
nej do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Kadrę akademicką stanowi czołówka polskich naukowców – wykwalifi-
kowanych specjalistów, którzy dbają o życie i zdrowie pacjentów sto-
sując innowacyjne – na skalę krajową i światową – metody leczenia.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest także prężnym ośrodkiem na-
ukowym specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i me-
dycynie teoretycznej. 
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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 I stopnia, niestacjonarne, przeznaczone dla osób, które posiadają 
dyplom zawodowy zgodny z kierunkiem studiów i pracują w zawodzie. 

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

ZAPRASZAMY!
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tu jesteś:  Studia

• KIERUNEK LEKARSKI
     studia prowadzone w języku polskim i angielskim

•	 stacjonarne, jednolite studia magisterskie

•	 niestacjonarne, jednolite studia magisterskie 

Studia trwają 6 lat tj. 12 semestrów. 

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

może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach 
leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach 
zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu 
edukacji prozdrowotnej. Absolwent zna naukowe podstawy medycyny 
i potrafi je zastosować do rozwiązywania problemów medycznych 
leżących w zakresie działań lekarskich. Umie stawiać rozpoznanie  
i prowadzić leczenie zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach. 
Potrafi nawiązywać kontakt zarówno z chorym i jego rodziną, jak  
i członkami zespołu leczącego w celu stworzenia właściwych warunków 
do efektywnego leczenia. Zna zasady postępowania profilaktycznego,  
w tym również popularyzacji wiedzy na temat czynników ryzyka chorób  
i działań prozdrowotnych.

Aleksandra Gos 
studentka IV roku kierunku lekarskiego

Kierunek lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to dla 
mnie przede wszystkim morze możliwości. Na uczelni funkcjonuje 
kilkadziesiąt kół naukowych skierowanych do uczących się medycyny 
oraz wiele organizacji studenckich. Osobiście zaangażowałam 
się w działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów 

Medycyny IFMSA-Poland, ale członkostwo w każdej z organizacji daje niesamowite 
możliwości rozwoju, zarówno naukowego, jak i umiejętności miękkich, tak bardzo 
potrzebnych w kontakcie z pacjentem. Co więcej, wzięcie udziału w specjalnych 
programach - m.in. Erasmus+, umożliwia naukowe wyjazdy zagraniczne.
Czy będzie dużo nauki? Na pewno, ale jeśli interesuje Cię medycyna - jeszcze więcej 
satysfakcji.
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tu jesteś:  Studia

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

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku audiofonologia z protetyką słuchu zna naukowe 
podstawy funkcjonowania narządu słuchu i metody jego protetyki 

oraz potrafi je zastosować do rozwiązywania problemów leżących  
w zakresie działań audiofonologa i protetyka słuchu. Po ukończeniu 
studiów absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie prowadzenia 
badań diagnostycznych narządu słuchu, równowagi, mowy, oraz 
prowadzenia rehabilitacji zaburzeń tych narządów. Może pracować 
jako technik audiofonologii. Zadania zawodowe absolwenta mogą być 
realizowane w dużych, pełnoprofilowych pracowniach audiologicznych, 
foniatrycznych i otoneurologicznych oraz gabinetach korekcji wad słuchu 
i pracowniach audioprotetycznych.

•  ELEKTRORADIOLOGIA
•	 elektroradiologia, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku elektroradiologia posiada niezbędne informacje 
dotyczące funkcjonowania narządów poddawanych diagnostyce, 

zna naukowe podstawy stosowanej aparatury i metod diagnostycznych, 
potrafi je zastosować przestrzegając zasad bezpieczeństwa oraz ochrony 
radiologicznej, potrafi przygotować aparaturę i pacjenta do badań. 
Zadania zawodowe absolwenta mogą być realizowane w zakładach  
i pracowniach diagnostyki rentgenowskiej, tomografii komputerowej, 
rezonansu magnetycznego, ultrasonograficznej, EEG, EMG, EKG; 
zakładach prowadzących radioterapię, w firmach świadczących 
usługi doradztwa w zakresie sprzętu i technik diagnostyki obrazowej, 
ultrasonograficznej i radioterapii. Absolwenci kierunku elektroradiologia 
mogą poszerzać swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach 
i sympozjach naukowych. Absolwenci studiów licencjackich (I stopnia) 
mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia). 
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tu jesteś:  Studia

•	 elektroradiologia, II stopnia, stacjonarne

•	 elektroradiologia, II stopnia, niestacjonarne

     
Studia trwają 2 lata tj. 4 semestry. 

Sylwetka absolwenta:
Studia II stopnia umożliwiają poszerzenie wiedzy 
i umiejętności praktycznych absolwentom studiów  

I stopnia. Absolwent kierunku elektroradiologia posiada niezbędne 
informacje dotyczące funkcjonowania narządów poddawanych 
diagnostyce, zna naukowe podstawy stosowanej aparatury i metod 
diagnostycznych, potrafi je zastosować przestrzegając zasad 
bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej, potrafi przygotować aparaturę 
i pacjenta do badań.
Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do planowania 
i wykonywania badań w zakresie rentgenodiagnostyki, radioterapii, 
elektrofizjologii, ochrony radiologicznej, medycyny nuklearnej, 
neuroradiologii i radiologii zabiegowej. Posiada także kompetencje, 
aby sprawować nadzór merytoryczny nad technikami i licencjatami 
elektroradiologii. Może poszerzać swoje kwalifikacje uczestnicząc 
w szkoleniach, kursach i sympozjach naukowych. Ukończenie 
studiów II stopnia umożliwia dalszy rozwój naukowy, w tym uczestnictwo 
w studiach III stopnia. Absolwenci mogą starać się o uzyskanie stopnia 
doktora nauk. 
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tu jesteś:  Studia

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

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku logopedia ogólna i kliniczna zna naukowe 
podstawy funkcjonowania narządów mowy, metod diagnostyki 

i  rehabilitacji oraz potrafi je zastosować do rozwiązywania problemów 
leżących w zakresie działań logopedy klinicznego. 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. 
Absolwenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna mogą poszerzać swoje 
kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i sympozjach naukowych. 
Absolwenci studiów licencjackich (I stopnia) mogą kontynuować naukę 
na studiach magisterskich (II stopnia).

•	 logopedia ogólna i kliniczna, II stopnia, stacjonarne

Studia trwają 2 lata tj. 4 semestry. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów II stopnia na unikatowym kierunku logopedia 
ogólna i kliniczna jest przygotowany do pracy jako logopeda 

w placówkach systemu ochrony zdrowia i poradnictwa zajmujących 
się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią logopedyczną. Zadania 
zawodowe mogą być realizowane w takich placówkach oświatowych 
jak: przedszkola, szkoły, poradnie 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. Absolwenci kierunku logopedia mogą poszerzać 
swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i sympozjach 
naukowych. Studia II stopnia umożliwiają absolwentom studiów  
I stopnia poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych. Absolwenci 
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tu jesteś:  Studia

10

studiów II stopnia mają możliwość dalszego rozwoju naukowego, m.in. 
w ramach studiów III stopnia. Absolwenci mogą uczestniczyć w studiach 
doktoranckich lub w inny sposób starać się o uzyskanie stopnia doktora 
nauk. 

•  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. Kandydatami mogą być osoby 
posiadające dyplom licencjata z kierunku fizjoterapia.

Fizjoterapia jest to kierunek dla osób 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 sa-
natoriach 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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Elwira Piechnik 
studentka I roku studiów II stopnia, 

    kierunku fizjoterapia
Studiowanie fizjoterapii na WUM to mój najlepszy życiowy wybór. 
Uczenie się, jak pomagać ludziom w utrzymaniu czy przywróceniu 
ich sprawności daje mi spełnienie. Duża dawka wiedzy z anatomii, 
medycyny, fizjologii i biomechaniki oraz wiele praktycznych zajęć 

w szpitalach WUM z pacjentami nauczyły mnie, jak efektywnie i kreatywnie 
wykorzystywać ruch do usprawniania chorych. Nasi nauczyciele akademiccy są 
wymagający, ale jednocześnie wyrozumiali i inspirujący. Mam przekonanie, że kończąc 
studia będę dobrze przygotowana do stawiania czoła zawodowym wyzwaniom.

•  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. 

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

absolwent może podjąć pracę w zawodzie lekarza-dentysty. Zadania 
zawodowe lekarza dentysty mogą być realizowane w Zakładach 
Opieki Zdrowotnej, szkolnictwie, instytucjach badawczych, ośrodkach 
badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem 
i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz 
realizujących programy profilaktyczne w zakresie zdrowia jamy ustnej, 
a także firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów  
i sprzętu stomatologicznego.
Posiadana przez absolwenta wiedza teoretyczna i praktyczne 
umiejętności w zakresie poszczególnych dziedzin stomatologii, 
umożliwiają sprawowanie ogólnostomatologicznej opieki nad pacjentem 
(z uwzględnieniem współpracy interdyscyplinarnej). Dodatkowo 
pozwala na kształtowanie stomatologicznych postaw prozdrowotnych. 
Zdobyta wiedza w zakresie nauk podstawowych i medycznych 
umożliwia współpracę z lekarzami medycyny i innymi pracownikami 
zawodów medycznych, dotyczącą zdrowia jamy ustnej i diagnostyki 
ogólnych problemów zdrowotnych. Absolwent ma również możliwość 
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ubiegania się o specjalizację zawodową zgodnie z przepisami danego 
państwa oraz jest przygotowany do zdobywania kolejnych stopni  
i tytułów naukowych oraz dalszego doskonalenia zawodowego.

Wojciech Poniewierski 
student III roku,  

     kierunku lekarsko-dentystycznego
Studia to bez dwóch zdań najlepszy okres w życiu. Nie zgodzić się 
z tym stwierdzeniem mogą wyłącznie ci, którzy nieodpowiednio je 
wybrali.
Ostatnie trzy lata spędzone na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym 

WUM utwierdziły mnie w przekonaniu, że dokonałem słusznego wyboru. Studiowanie 
stomatologii to nie tylko przyswajanie teorii, lecz również setki godzin zajęć 
praktycznych oraz okazja do poznania wielu wspaniałych ludzi!
Życzę Wam równie dobrych decyzji! 

•  TECHNIKI DENTYSTYCZNE
•	 techniki	dentystyczne, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata, tj. 6 semestrów. 

Sylwetka absolwenta:
Techniki dentystyczne są kierunkiem z obszaru studiów medy-
cznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Nauczanie 

techniki dentystycznej uwzględnia efekty kształcenia niezbędne do 
wykonywania zawodu technika dentystycznego, a osoba, która ukończyła 
studia legitymuje się między innymi umiejętnością wykonywania protez  
i aparatów jako środków profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 
układu stomatognatycznego, na podstawie dostarczonych wycisków  
i według zaleceń lekarza dentysty.  Absolwent posiada umiejętność ścisłej 
współpracy z lekarzem dentystą i zespołem stomatologicznym oraz 
wiedzę w zakresie współczesnej techniki dentystycznej, umiejętności 
dostrzegania i wdrażania nowych metod i technologii, zgodnych  
z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych 
i zapotrzebowań leczniczych. Po nabyciu odpowiedniej praktyki, 
absolwent może kierować pracownią techniki dentystycznej, w oparciu 
o obowiązujące normatywy oraz organizować szkolenia zawodowe. 
Absolwent ma również możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia.  
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Erwin Szymański 
absolwent technik dentystycznych 

Techniki dentystyczne to idealny kierunek dla każdego, kto lubi spokojną 
i precyzyjną pracę. Zakres działań, który obejmuje wykonywanie 
zawodu technika dentystycznego, jest naprawdę szeroki, dlatego 
też każdy może wybrać to, w czym się specjalizuje. Absolwenci tego 
kierunku współpracują z wybranymi przez siebie lekarzami, sami 

decydując o  ilości powierzanych zleceń. Kształcenie, które odbywa się pod okiem m.in. 
lekarzy-stomatologów, niewątpliwie rozwija i  podnosi kwalifikacje. Wiedza zdobyta 
pod okiem najlepszych specjalistów z pewnością zaprocentuje w życiu zawodowym. 

•  HIGIENA STOMATOLOGICZNA
•	 higiena	stomatologiczna, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata, tj. 6 semestrów. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów wyższych zawodowych w zakresie 
higiena stomatologiczna powinien posiadać niezbędną wiedzę 

ogólną i kierunkową w zakresie podstawowych nauk medycznych  
i stomatologicznych niezbędną do wykonywania zawodu, w szczególności 
zaś wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i prowadzenia 
działalności profilaktyczno-leczniczej oraz prowadzenia dokumentacji 
medycznej, zgodnej z obowiązującymi standardami. 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. Absolwent powinien 
posiadać niezbędną wiedzę oraz umiejętności i sprawność manualną do 
wykonywania zabiegów i czynności, które wykonuje na polecenie oraz  
w porozumieniu i pod nadzorem lekarza prowadzącego leczenie pacjenta. 
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•  ANALITYKA MEDYCZNA
•	 analityka medyczna, jednolite studia magisterskie, 

stacjonarne

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów. 

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, 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.

Weronika Szczepańska 
studentka IV roku analityki medycznej

Analityka medyczna to studia jednolite, trwające pięć lat zakończone 
pracą magisterską. Pozwalają one na uzyskanie umiejętności i wiedzy 
z zakresu medycyny, prowadzenia badań laboratoryjnych i diagnostyki. 
Zajęcia obejmują przedmioty podstawowe takie jak chemia, biologia, 
biochemia  oraz przedmioty kierunkowe np. hematologia, immunologia, 

genetyka, patomorfologia i mikrobiologia.
Oprócz wiedzy teoretycznej student analityki medycznej zdobywa duże doświadczenie 
w laboratoriach zarówno uczelnianych, jak i szpitalnych. Praca z mikroskopem, 
wykonywanie rozmazów krwi, badanie płynów ustrojowych i  mutacji genetycznych 
to tylko niektóre z zajęć, w których uczestniczą osoby kształcące się na tym  kierunku. 
Absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia począwszy od laboratoriów 
szpitalnych lub prywatnych, po firmy farmaceutyczne, ośrodki badań klinicznych, 
specjalistyczne laboratoria, korporacje medyczne i wiele innych. 
Jeśli interesują Cię nauki medyczne, jesteś osobą ciekawą i dokładną oraz lubisz pracę 
laboratoryjną na nowoczesnym sprzęcie medycznym to jest to kierunek idealny dla 
Ciebie.
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tu jesteś:  Studia

•  FARMACJA
      studia prowadzone w języku polskim i angielskim

• farmacja, jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Studia trwają 5 lat i 6 miesięcy tj. 11 semestrów, czas ten obejmuje 
sześciomiesięczną praktykę w aptece po obronie pracy magisterskiej. 

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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tu jesteś:  Studia

•  DUO OTM OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH      

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

DUO-OTM ocena technologii medycznych to trwające 4 semestry 
elitarne studia z zakresu oceny technologii medycznych, które są 
prowadzone wyłącznie na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Na kierunku tym mogą kształcić się m.in. 
lekarze, farmaceuci, absolwenci zdrowia publicznego i innych kierunków 
medycznych oraz osoby, które ukończyły prawo, ekonomię, statystykę i 
kierunki pokrewne. Studenci są objęci nauczaniem naprzemiennym - na 
uczelni i u pracodawcy (w ramach praktyk i staży).
Ocena technologii medycznych (OTM; ang. health technology assessment 
- HTA) polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych. 
Poprzez porównanie i ocenę dwóch lub więcej opcjonalnych metod 
leczenia HTA jest narzędziem zapewniającym przejrzystość i racjonalność 
decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania konkretnych technologii 
medycznych. 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia DUO-OTM ocena 
technologii meducznych powinni posiadać zdolność analitycznego 
myślenia i podstawową umiejętność posługiwania   się   narzędziami   
statystycznymi,   które  poznali  w dotychczasowym toku kształcenia. 
Pożądana jest także znajomość pojęć stosowanych w publikacjach 
opisujących wyniki badań klinicznych, np. na podstawie informacji ze 
strony internetowej Europejskiej Akademii Pacjentów www.eupati.eu/
pl/. Dobrze widziana jest także znajomość zasad działania systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce.
W Polsce metodologia HTA jest obowiązkowo stosowana  przy 
podejmowaniu decyzji refundacyjnych; z tego powodu powinny ją znać 
osoby podejmujące te decyzje w Ministerstwie Zdrowia (MZ) i Narodowym 
Funduszu Zdrowia, pracownicy Agencji oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji (AOTMiT), ubiegający się o refundację przedstawiciele firm 
farmaceutycznych oraz wytwarzających środki specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego czy wyroby medyczne, jak również osoby sporządzające 
analizy HTA.
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tu jesteś:  Studia

•  DIETETYKA
•	 dietetyka, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia 
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

•	 dietetyka, II stopnia, niestacjonarne

Studia trwają 2 lata tj. 4 semestry. 
 

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

nia 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.
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tu jesteś:  Studia

•  PIELĘGNIARSTWO
•	 pielęgniarstwo, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.  

Sylwetka absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepub-
licznych 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 

Studia trwają 2 lata tj. 4 semestry.

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 pedagogicz-
nemu może także podjąć pracę w szkolnictwie. Jest przygotowany do 
pełnienia funkcji kierowniczych.

Zuzanna Strząska-Kliś
 studentka I roku kierunku pielęgniarstwo
Zapraszam do studiowania pielęgniarstwa na Wydziale Nauki 
o Zdrowiu WUM. Dzięki naszej Alma Mater zdobywamy wiedzę 
i rozwijamy umiejętności praktyczne. Szeroki wachlarz zajęć 
dodatkowych daje możliwość pogłębiania zainteresowań. Koła 
naukowe i konferencje, prowadzone przez najlepszych wykładowców, 

są dodatkową skarbnicą wiedzy. Każdy student znajdzie tu coś dla siebie!
Studia na naszym Uniwersytecie zarówno licencjackie jak i magisterskie - to nie tylko 
nauka, to również możliwość rozwoju każdego z nas.

18



tu jesteś:  Studia

•  POŁOŻNICTWO
•	 położnictwo, I stopnia, stacjonarne

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

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 

Studia trwają 2 lata tj. 4 semestry. 

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.
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tu jesteś:  Studia

•  RATOWNICTWO MEDYCZNE
•	 ratownictwo medyczne, I stopnia, stacjonarne

•	 ratownictwo medyczne, I stopnia, niestacjonarne 

Studia trwają 3 lata tj. 6 semestrów.  

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 utrzymania 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 trwają 3 lata tj. 6 semestrów. 

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.
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tu jesteś:  Studia

•	 zdrowie publiczne, II stopnia, stacjonarne 

Ścieżka specjalizacyjna:  
- ogólna
- zarządzanie w ochronie zdrowia   
- promocja zdrowia 
- badania kliniczne i ocena technologii medycznych 

•	 zdrowie publiczne, II stopnia, niestacjonarne 
Ścieżka specjalizacyjna:  
- ogólna

Studia trwają 2 lata tj. 4 semestry. 

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. 
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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 
rektorów, 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
• Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

Na terenie Kampusu powstanie także nowoczesne Uniwersyteckie 
Centrum Stomatologii. Jego budowa jest na ostatnim etapie realizacji. 
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tu jesteś:  Kampusy

W planach są również: Dom Ronalda McDonalda oraz przedszkole dla 
dzieci pracowników i studentów WUM.

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

Wiele jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozsianych 
jest poza Kampusami i szpitalami klinicznymi w różnych częściach 
Warszawy, jak np. Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Rozwoju 
Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Zakład Podstaw 
Pielęgniarstwa oraz Zakład Żywienia Człowieka, mające 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  DLA  NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW

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.

Studenci od II roku studiów I stopnia, jednolitych magisterskich i studenci 
studiów II stopnia (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; Studenci,  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.

• ZAPOMOGA 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trud-
nej sytuacji życiowej. Przyczyny ubiegania się o zapomogę należy udo-
kumentować.
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tu jesteś:  Stypendia i sprawy socjalne

• 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).

Współpracujemy również ze Student Depot – firma oferuje komfortowe 
warunki a korzystnej lokalizacji. Szczegółowa oferta na www. 
studentdepot.pl

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  114  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 ma 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 możliwość 
urzeczywistniania pomysłów związanych z szeroko pojętą działalnością 
medyczną w ramach istniejących organizacji studenckich, takich 
jak: Samorząd Studentów, Studenckie Towarzystwo Naukowe 
(STN), Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny (EMSA), 
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji (PTSF), Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA), Polskie Towarzystwo 
Studentów Stomatologii (PTSS), Studenckie Towarzystwo Diagnostów 
Laboratoryjnych (STDL) i 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. 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.wum.edu.pl/rekrutacja
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