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Mam przyjemność zaprezentować Państwu broszurę zawierają-
cą użyteczne informacje i materiały o Wydziale Nauk o Zdrowiu 
WUM. Celem publikacji jest przedstawienie, w  sposób jasny 
i zwięzły, Wydziału i oferowanych specjalizacji, a także możliwości 
rozwoju w dziedzinie nauki i edukacji. Broszura nie przedstawia 
szczegółowego opisu wszystkich naszych możliwości i  inicjatyw, 
ale ma promować nowe partnerstwa w zakresie badań nauko-
wych oraz wymiany studentów i kadry naukowej. Mam nadzieję, 
że uda nam się to osiągnąć i będziemy mogli wkrótce powitać 
Państwa, naszych nowych Studentów i Partnerów.

Dziekan WNoZ
Dr hab. n. med. Mariusz Gujski

Drodzy Studenci 
i Partnerzy 
w dziedzinie 
badań i edukacji



Wydział Nauk  
o Zdrowiu (WNoZ)

Warszawski Uniwersytet 
Medyczny 

Wydział Nauk o Zdrowiu jest jednym z największych Wydziałów Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego i  kształci obecnie około 4000 studentów na 
5 kierunkach studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo me-
dyczne oraz zdrowie publiczne. Program studiów obejmuje studia licencjackie 
(trzyletnie) oraz uzupełniające studia magisterskie (dwuletnie). Po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia można kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej. Rok 
akademicki podzielony jest na dwa semestry: zimowy trwający od początku paź-
dziernika do początku lutego, oraz letni, który rozpoczyna się od połowy lutego, 
a kończy w czerwcu. 



Warszawski Uniwersytet 
Medyczny (WUM)
WUM jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustulet-
nią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyj-
nej Polski zawdzięcza wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim 
wzbogacanym dzięki dynamicznemu rozwojowi. Obecnie kształci blisko 
10000 studentów, w tym: ponad 800 obcokrajowców, 546 doktorantów 
oraz 243 słuchaczy studiów podyplomowych.

Od wielu lat WUM rozwija współpracę z krajami UE i krajami spoza Unii 
w tym między innymi z USA, Kanadą, Indiami i Japonią. Ważnym ele-
mentem strategii internacjonalizacji i  modernizacji jest uczestnictwo 
WUM w Programie Erasmus, w którym kluczową rolę odgrywa wymiana 
studentów i nauczycieli akademickich, udział w projektach europejskich. 

W  ramach programu Erasmus+ uczelnia realizu-
je wymianę stypendialną dla studentów 

i pracowników z ponad 120 uczelniami 
zagranicznymi. WUM jest członkiem 

organizacji międzynarodowych: 
UNESCO, Europejskiego Stowa-
rzyszenia Uniwersytetów (EUA), 
Association for Medical Educa-
tion in Europe (AMEE), ECTS-MA 
– ECTS Medical Association oraz 
European Association of Erasmus 

Coordinators (EAEC-ERACON).

WUM, jako pierwsza uczelnia me-
dyczna w  Polsce, uzyskał w  czerwcu 

2016 r. prawo do posługiwania się zna-
kiem Human Resources Excellence in Research. 

Od 2017 roku WUM zacieśnia współpracę naukową i  dydaktyczną 
z drugą największą uczelnią warszawską – Uniwersytetem Warszawskim. 
Obie placówki uruchamiają wspólnie program interdyscyplinarnych mi-
krograntów, wsparcia realizacji innowacyjnych projektów komercyjnych, 
program międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych dla studentów.



Dydaktyka WNoZ

Faculty of Health Sciences

Bazę dydaktyczną Wydziału Nauk 
o  Zdrowiu stanowi 25 Zakładów 
i Klinik. Część zajęć poszczególnych 
kierunków odbywa się również na 
terenie jednostek Wydziału Le-
karskiego WUM. Realizacja zajęć 
dydaktycznych odbywa się przy 
użyciu wielu nowoczesnych metod, 
jak e-learning oraz technik kształ-
cenia wykorzystujących najnowsze 
technologie, np. poprzez dostęp 
do Centrum Symulacji Medycznych. 
Najzdolniejsi studenci objęci są pro-
gramem tutoringu, peer-tutoringu 
i mentoringu.



Projekty naukowe i dydaktyczne WNoZ

Plany rozwoju Wydziału obejmują stałe podnoszenie jakości kształcenia, 
doskonalenie programów dydaktycznych w kontekście potrzeb otoczenia 
zewnętrznego, rozwój i doskonalenie nowych trybów z tokiem nauczania 
w języku angielskim.

WNoZ bierze udział w  ważnych projektach europejskich: RANCARE - 
Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem 
oraz „Providing a  Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit 
for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum” w ramach 
akcji KA2 Programu Erasmus+. Wydział uczestniczył również w Projekcie 
„Implementation of Dedicated Education Units in Europe – iDEUS-EU”, 
realizowanym w ramach grantu Programu Erasmus+. Projekt realizowany 
był w  partnerstwie 6 instytucji europejskich: UC Leuven Belgium, Uni-
versitat de Barcelona Spain, Instituto Politecnico de Setubal Portugal, 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Poland i Ege University Izmir 
Turkey oraz UC Limburg Belgium.



Międzynarodowy charakter 
studiów na WNoZ (WUM)
Polska jako członek Unii Europejskiej należy do Euro-
pejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w  którym 
znacznie ułatwiona jest mobilność studentów i  pra-
cowników akademickich. Założenia procesu boloń-
skiego realizowane są w WUM poprzez: trzystopniowy 
system studiów (pierwszy stopień – licencjat, drugi sto-
pień – magister oraz trzeci stopień – doktor), system 
punktów ECTS (European Credit Transfer System), 
ustawiczne kształcenie, Uczelniany System Zapewnie-
nia Jakości Kształcenia z jego stałym monitorowaniem 
i doskonaleniem, system porównywalnych dyplomów, 
wdrożenie suplementu do dyplomu.

Kierunek
Studia I stopnia
/
liczba punktów ECTS

Studia II stopnia
/ 
liczba punktów ECTS

Pielęgniarstwo


ECTS 180


ECTS 120

Położnictwo


ECTS 180 


ECTS 120

Dietetyka
 
ECTS 180

 
ECTS 120

Zdrowie Publiczne
 
ECTS 180



ECTS 120

Ratownictwo medyczne


ECTS 180 –

Warszawa

Wykaz kierunków 
wraz z (uzyskiwanymi) punktami ECTS

Projekt finansowany przez  
Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  
w ramach Programu Promocja Zagraniczna



Studenckie 
Koła Naukowe



Studencka działalność naukowa WNoZ
W ramach WNoZ funkcjonuje prawie 30 studenc-
kich kół naukowych, których członkowie organizują 
spotkania i uczestniczą w licznych konferencjach 
i obozach naukowych, prowadzą działalność na-
ukową i  edukacyjną. Uczelnia może pochwalić 
się najprężniej działającym ruchem naukowym 
pośród studentów Uniwersytetów Medycznych 
w Polsce. Od 17 lat w murach uczelni organizo-
wany jest Warsaw International Medical Congress.

WNoZ realizuje strategię społecznej odpowie-
dzialności nauki i  prowadzi szeroką działalność 
edukacyjną i popularyzatorską organizując kam-
panie społeczne, ogólnodostępne wykłady 
i  zajęcia, obejmując patronatem licea czy włą-
czając się w aktywność Festiwalu Nauki, Pikniku 
Naukowego.



Pielęgniarstwo

Jednym z  niewątpliwych atutów studiów pielęgniarskich jest ich interdyscy-
plinarność. Absolwent tego kierunku posiada podstawową wiedzę z obszaru 
nauk medycznych, wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, wzbogaconą 
o przykłady praktycznego jej wykorzystania, na takim poziomie, aby w publicz-
nych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w  tym: szpitalach, zakła-
dach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, 
ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, mógł 
wykonywać zawód pielęgniarki/pielęgniarza, sprawując wysokiej jakości opie-
kę opartą na dowodach naukowych (Evidence-Based Nursing Practice). Wysoki 
poziom kształcenia potwierdzają liczne nagrody zdobywane przez studentów 
WNoZ tego kierunku w tym nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii (Queen Silvia 
Nursing Award QSNA) w 2017 za projekt „Na marzenia nigdy nie jest za późno” 
i w 2018 za „Listy od przyjaciela”. 

Studenci kierunku Pielęgniarstwo najchętniej uczestniczą w programie Erasmus+ 
i corocznie wyjeżdża liczna grupa, a nasz Wydział odwiedza około 10 studentów 
z uczelni partnerskich. Na WNoZ, dla studentów Erasmus+ w semestrze zimo-
wym zazwyczaj organizowane są praktyki pielęgniarskie z Psychiatrii i Zdrowia 
Psychicznego, Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Pielęgniarstwa Internistycznego 
(Mental Health, Surgical Nursing, CommunityNursing/Home Care, Medical Nurs-
ing). W semestrze letnim proponujemy zajęcia w  ramach Neonatology Care, 
Medical Care, Intensive Care Unit, Emergency Department, Surgery. 

Przykładowe przedmioty: Podstawy pielęgniarstwa, Podstawowa opieka zdro-
wotna, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Badania naukowe w pielęgniarstwie, 
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo 
internistyczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Rehabilitacja i pielęgno-
wanie niepełnosprawnych, Język migowy, Opieka paliatywna, Anestezjologia 
i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.





Położnictwo

Absolwent kierunku Położnictwo posiada podstawową wiedzę z obszaru nauk 
medycznych, wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa i ginekologii, oraz umie-
jętności i doświadczenie w jej praktycznym wykorzystaniu. Absolwent współdziała 
w zespole interdyscyplinarnym pionu opieki nad matką i dzieckiem, propaguje 
zachowania prozdrowotne i styl życia wspierający zdrowie i jest przygotowany do 
samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawo-
dowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie 
i respektowanie jego praw. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia 
ciąży i przyjmowania porodu fizjologicznego, opieki nad dzieckiem i  kobietą. 
Przeprowadza edukację prokreacyjną oraz przyszłych rodziców w Szkołach Rodze-
nia, promuje i wspomaga laktację. Warto podkreślić, że w ramach WNoZ działa 
Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją współpracu-
jąca z Regionalnym Bankiem Mleka w Warszawie, która jest unikatową placówką 
zajmującą się badaniami mleka matki, propagującą karmienie piersią oraz działal-
ność banków mleka kobiecego w Polsce.

Przykładowe przedmioty: Podstawy opieki położniczej, Techniki położnicze 
i prowadzenie porodu, Neonatologia i opieka neonatologiczna, Farmakologia, 
Kształcenie w zakresie ginekologii i opieki ginekologicznej, Onkologia gineko-
logiczna, Chirurgia, Badania naukowe w  położnictwie, Psychologia kliniczna, 
Nowoczesne techniki diagnostyczne, Intensywny nadzór położniczy, Zarządzanie 
w położnictwie, Recepty w praktyce położnej.





Dietetyka

Program studiów kierunku Dietetyka dostosowany do standardów europej-
skich jest zgodny z  The European Academic and Practitioner Standards for 
Dietetics opracowanym przez The European Federation of the Associations of 
Dietetitians. Wykwalifikowany dietetyk podpowiada jak wspomóc organizm pra-
widłowym żywieniem od narodzin do późnej starości, w okresie ciąży i  lakta-
cji, podczas uprawiania sportu, a także w chorobie. Studenci WNoZ nabywają 
wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i terapii  
chorób żywieniowo-zależnych w oparciu o Evidence-Based Dietetic Practice. 
Studenci są przygotowywani do planowania racjonalnego żywienia dla różnych 
grup ludności, a  także organizowania żywienia zbiorowego i  leczenia żywie-
niowego. Podczas trwania edukacji zwraca się szczególną uwagę na praktycz-
ne wykorzystanie zdobytej wiedzy, a kwalifikacje podnoszone są podczas zajęć 
praktycznych w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, domach pomocy spo-
łecznej, czy w  placówkach szkolno-wychowawczych. Studenci Dietetyki mają 
możliwość kształcenia w największym w Europie Oddziale Klinicznym Chirurgii 
Ogólnej i Żywienia Klinicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
im. Prof. W. Orłowskiego.

Przykładowe przedmioty: Żywienie Człowieka, Diety i trendy żywieniowe, Bio-
chemia ogólna i żywności, Technologia żywności i potraw, Edukacja żywieniowa, 
Dietetyka kliniczna, Kliniczny zarys chorób, Poradnictwo dietetyczne, Suplementy 
diety, Prawo żywnościowe, Żywność funkcjonalna, Dietetyka sportowa, Catering 
i usługi gastronomiczne, Aspekty kulturowe w pracy dietetyka: etnodietetyka, 
savoir-vivre.





Ratownictwo medyczne jest kierunkiem z  obszaru nauk medycznych, nauk 
o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, którego celem jest przygotowanie spe-
cjalistów do inicjowania i prowadzenia działań zmierzających do zapobiegania 
chorobom i  udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Studia 
prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu trwają 3 lata. Absolwent uzyskuje przy-
gotowanie zawodowe do udzielania szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym 
w stanach nagłego zagrożenia życia, w wypadkach i katastrofach, w szczególno-
ści pomocy w zachowaniu, przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji 
życiowych człowieka. Absolwenci znajdują zatrudnienie w  zakładach opieki 
zdrowotnej: oddziałach ratunkowych, placówkach pogotowia ratunkowego. 
Zajęcia praktyczne realizowane są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, karet-
kach pogotowia ratunkowego, a także w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. 
Studenci uczestniczą w  obozach sprawnościowych Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego (GOPR) i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego (WOPR).

Przykładowe przedmioty: Medycyna ratunkowa – organizacja Państwowego Ra-
townictwa Medycznego, Medycyna katastrof, Pierwsza pomoc BLS, Medyczne 
czynności ratunkowe –techniki zabiegów medycznych, Medyczne czynności ra-
tunkowe –zaawansowane czynności ratunkowe, Medyczne czynności ratunkowe 
w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Medyczne czynności ratunkowe w Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym, Traumatologia narządów ruchu – zaawansowane 
czynności ratunkowe (ATLS).

Ratownictwo 
medyczne





Zdrowie 
Publiczne
Wydział Nauk o Zdrowiu WUM jest członkiem ASPHER – The Association of 
Schools of Public Health in the European Region. Studia na kierunku Zdrowie 
Publiczne przygotowują do podejmowania działań z zakresu ogólnej promocji 
zdrowia, zapobiegania chorobom oraz ochrony zdrowia przed szkodliwymi czyn-
nikami. Absolwenci tego kierunku potrafią skutecznie mobilizować społeczeń-
stwo do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i efektywnej 
komunikacji ze wszystkimi grupami zawodowymi systemu zdrowia. Nabywają 
także umiejętności potrzebne do zarządzania bazami danych i ich wykorzysty-
wania w procesie realizacji świadczeń medycznych. Każdy student ma w czasie 
studiów możliwość wyboru specjalności, która najlepiej odzwierciedla indywi-
dualne zainteresowania oraz predyspozycje. Autorski program studiów jest do-
stosowany do standardów europejskich i  jest zgodny z WHO Regional Office 
for Europe: ASPHER European Competencies Framework for the Public Health 
Workforce (Eco-FPHW). Obecnie kierunek Zdrowie Publiczne ubiega się o mię-
dzynarodową akredytację APHEA – Agency for Public Health Education Accre-
ditation.

Przykładowe przedmioty: Ekonomika zdrowia, Podstawy ubezpieczeń zdrowot-
nych i  społecznych, Systemy opieki zdrowotnej w Polsce, Podstawy promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, Finansowanie w ochronie zdrowia, Nadzór sani-
tarno-epidemiologiczny, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, Polityka 
zdrowotna, Finanse publiczne, Radzenie sobie ze stresem, Mediacje i negocjacje, 
Networking i media społecznościowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochro-
nie zdrowia.





Studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
mają możliwość wyjazdu zagranicznego na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+. 

Uczestnicy tego programu mogą podjąć kształcenie na jednej z wybranych uczelni partnerskich, 
których liczba zwiększa się corocznie. Inną z form międzynarodowej współpracy uczelni w pro-
gramie Erasmus+ są zajęcia prowadzone przez odwiedzających wydział wykładowców z ośrod-
ków zagranicznych. 

Największą grupę studentów przyjeżdżających w ramach Erasmus+ stanowią studenci pielę-
gniarstwa i położnictwa. Mają oni możliwość odbywania zajęć praktycznych oraz praktyk w języ-
ku angielskim w placówkach będących bazą dydaktyczną wydziału.

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu  
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Rektorat, pokoje 501A, 512-523 (V piętro)
adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
e-mail: wnoz@wum.edu.pl

Specjalista ds. promocji Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM
mgr Dominika Robak
adres: ul. Żwirki i Wigury 61 (5 piętro: pokój 501A), 02-091 Warszawa
tel. (+48) 22 572 05 59
e-mail: dominika.robak@wum.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus + dla Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny 
e-mail: mwitkowska@wum.edu.pl

Dział Współpracy z Zagranicą
Kierownik Działu: mgr Lidia Przepióra-Dziewulska 
adres: ul. Żwirki i Wigury 61 (5 piętro: pokój 503), 02-091 Warszawa  
tel. (+48) 22 572 02 19 
e-mail: lidia.przepiora@wum.edu.pl
strona internetowa: https://zagranica.wum.edu.pl/

Kontakt dla studentów wyjeżdżających:
mgr Marta Molek
adres: ul. Żwirki i Wigury 61 (6 piętro: pokój 510), 02-091 Warszawa 
tel. (+48) 22 572 03 60 
e-mail: marta.molek@wum.edu.pl

Kontakt dla przyjeżdżających studentów:
mgr Katarzyna Szałapska-Kręcioch
adres: ul. Żwirki i Wigury 61 (5 piętro: pokój 508), 02-091 Warszawa  
tel. (+48) 22 572 03 48 
e-mail: katarzyna.szalapska-krecioch@wum.edu.pl

Kontakt w zakresie wymiany kadry akademickiej:
mgr Dorota Niewczas  
adres: ul. Żwirki i Wigury 61 (6 piętro: pokój 511), 02-091 Warszawa 
tel. (+48) 22 572 03 79 
e-mail: dorota.niewczas@wum.edu.pl

Kontakt

Media Wydziału:
www.wnoz.wum.edu.pl/ 

www.facebook.com/WNoZ.WUM/

zdjęcia: Dział Fotomedyczny WUM


