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CZĘŚĆ OGÓLNA
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WŁADZE REKTORSKIE
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Jego Magnificencja Rektor
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 101
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 101, 151
e-mail: rektor@wum.edu.pl

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 109
e-mail: prorektor.ds.studenckich@wum.edu.pl
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Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii
prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
e-mail: prorektor.ds.nauki@wum.edu.pl

Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji
prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
e-mail: prorektor.ds.klinicznych@wum.edu.pl
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Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 104
e-mail: prorektor.ds.personalnych@wum.edu.pl

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju
prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 104
e-mail: prorektor.ds.rozwoju@wum.edu.pl
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WŁADZE DZIEKAŃSKIE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Gujski
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 520
02-091 Warszawa
tel. (0-22) 57 20 599
e-mail: mariusz.gujski@wum.edu.pl

Prodziekan ds. Dietetyki, Ratownictwa Medycznego i Zdrowia Publicznego
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 520
02-091 Warszawa
tel. (0-22) 57 20 599
e-mail: robert.galazkowski@wum.edu.pl
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Prodziekan ds. Pielęgniarstwa
dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 520
02-091 Warszawa
tel. (0-22) 57 20 599
e-mail: lukasz.czyzewski@wum.edu.pl

Prodziekan ds. Położnictwa
dr hab. n. med. Justyna Teliga-Czajkowska
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 520
02-091 Warszawa
tel. (0-22) 57 20 599
e-mail: justyna.teliga-czajkowska@wum.edu.pl
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DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
Rektorat, pokoje 501A, 512-523 (V piętro)
ul. Żwirki i Wigury 61
02- 091 Warszawa
KONTAKT DO SEKRETARIATU:
mgr Dominika Robak
tel. / fax (0-22) 57 20 599
dominika.robak@wum.edu.pl
KIEROWNIK DZIEKANATU WNoZ
mgr Agnieszka Kubiszewska
pokój 523
e-mail: agnieszka.kubiszewska@wum.edu.pl
tel. (0-22) 57 20 520
OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ SPRAWAMI STUDENTÓW KIERUNKU DIETETYKA:
studia stacjonarne I stopnia
Zuzanna Krupa
pokój 514
tel. (0-22) 57 20 573
zuzanna.krupa@wum.edu.pl
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Katarzyna Godlewska
pokój 514
tel. / fax (0-22) 57 20 825
katarzyna.godlewska@wum.edu.pl
OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ SPRAWAMI STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO:
studia stacjonarne I stopnia
mgr Aneta Górska
pokój 513
tel. (0-22) 57 20 561
aneta.gorska@wum.edu.pl
Wioleta Szeszko
pokój 513
tel. / fax (0-22) 57 20 566
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wioleta.szeszko@wum.edu.pl
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
mgr Małgorzata Łoś
pokój 513
tel. (0-22) 57 20 799
malgorzata.los@wum.edu.pl
OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ SPRAWAMI STUDENTÓW KIERUNKU POŁOŻNICTWO:
studia stacjonarne I stopnia
mgr Ewa Prądzyńska
pokój 512
tel. / fax (0-22) 57 20 583
ewa.pradzynska@wum.edu.pl
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
mgr Magdalena Makowska
pokój 512
tel. (0-22) 57 20 523
magdalena.makowska@wum.edu.pl
OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ SPRAWAMI STUDENTÓW KIERUNKU RATOWNICTWO
MEDYCZNE:
Marzena Maas
tel. / fax (0-22) 57 20 504
marzena.maas@wum.edu.pl
OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ SPRAWAMI STUDENTÓW KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE:
studia stacjonarne I stopnia
Sylwester Kamiński
pokój 501A
tel. / fax (0-22) 57 20 565
sylwester.kaminski@wum.edu.pl
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
mgr Elżbieta Chełstowska
pokój 501A
tel. / fax (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl
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SPRAWY DOTYCZĄCE:
- POMOCY MATERIALNEJ
- MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH
(PRZYDZIELANYCH STUDENTOM PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU AKADEMICKIEGO)
- UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
- OBOWIĄZKOWYCH BADAŃ I SZCZEPIEŃ
PIELĘGNIARSTWO, DIETETYKA
mgr Agnieszka Białobrzeska
pokój 516
tel.(0 22) 57 20 812
agnieszka.bialobrzeska@wum.edu.pl
POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE
mgr Monika Urych
pokój 516
tel.(0 22) 57 20 811
monika.urych@wum.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
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MEDIA WYDZIAŁU:

www.wnoz.wum.edu.pl

www.facebook.com/WNoZ.WUM/

www.instagram.com/wum_zdrowiepubliczne/
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JEDNOSTKI WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
Kod jednostki: NZA
Kierownik: dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta
e-mail: edyta.krzych-falta@wum.edu.pl
adres: ul. Erazma Ciołka 27, 01-445 Warszawa
kontakt: (0-22) 836 09 71, zpp@wum.edu.pl
www.zpp.wum.edu.pl
Koordynator ds. Dydaktycznych:
dr n. o zdr. Magdalena Musioł
e-mail: magdalena.musiol@wum.edu.pl
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Zakład Zdrowia Publicznego
Kod jednostki: NZB
Kierownik: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Gujski
e-mail: mariusz.gujski@wum.edu.pl

adres: ul. Jana Nielubowicza 5, blok F, 02-097 Warszawa
kontakt: (0-22) 599 21 80, zzp@wum.edu.pl
www.zzp.wum.edu.pl
Koordynator ds. Dydaktycznych:
dr hab. n. o zdr. Dominik Olejniczak
e-mail: dominik.olejniczak@wum.edu.pl
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Zakład Profilaktyki i Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii
Kod jednostki: NZC
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
e-mail: boleslaw.samolinski@wum.edu.pl

adres: Szpital Banacha, ul. Banacha 1a, blok E, 02-091 Warszawa
kontakt: (0-22) 599 20 39, (0-22) 599 20 40, sekretariat.nzc@wum.edu.pl,
alergologia1@wum.edu.pl
www.alergologia1.wum.edu.pl
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Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu
Kod jednostki: NZD
Kierownik: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib
e-mail: joanna.gotlib@wum.edu.pl

adres:
ul. ul. Litewska 14/16, 00-581 Warszawa
Pokoje 209, 210, 213
kontakt: (0-22) 57 20 490, zakladdydaktyki@wum.edu.pl
www.zakladdydaktyki.wum.edu.pl
www.facebook.com/ZakladDydaktyki/
Koordynator ds. Dydaktycznych:
dr n. o zdr. Mariusz Jaworski
e-mail: mariusz.jaworski@wum.edu.pl
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Zakład Pielęgniarstwa Geriatrycznego
Kod jednostki: NZE
Kierownik: dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski
e-mail: lukasz.czyzewski@wum.edu.pl
adres: ul. Oczki 4, 02-007 Warszawa
kontakt: (0-22) 622 96 80, (0-22) 622 96 82, klinikageriatrii@wum.edu.pl
www.geriatria.wum.edu.pl
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Zakład Żywienia Człowieka
Kod jednostki: NZF
Kierownik: dr hab. n. roln. Iwona Traczyk
e-mail: iwona.traczyk@wum.edu.pl
adres: ul. Erazma Ciołka 27, 01-445 Warszawa
kontakt: (0-22) 836 09 13, zzc@wum.edu.pl
www.zzc.wum.edu.pl
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Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
Kod jednostki: NZG
Kierownik: dr n. med. Grażyna Bączek
e-mail: grazyna.baczek@wum.edu.pl

adres: ul. Litewska 14/16, 00-575 Warszawa
kontakt: (0-22) 116 92 02, sekretariat.nzg@wum.edu.pl
www.zdg.wum.edu.pl

20

Zakład Biologii Medycznej
Kod jednostki: NZI
Kierownik: dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka
e-mail: gabriela.oledzka@wum.edu.pl

adres: ul. Litewska 14/16, 00-575 Warszawa
kontakt: (0-22) 116 92 50, nzi@wum.edu.pl
www.biologiamedyczna.wum.edu.pl
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Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych
Kod jednostki: NZJ
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Kryczka
e-mail: tkryczka@wum.edu.pl

adres: ul. Erazma Ciołka 27, 01-445 Warszawa
kontakt: (0-22) 877-35-97, zps@wum.edu.pl
www.zrpnsm.wum.edu.pl
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Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kod jednostki: NZL
Kierownik: dr hab. n. med. Dariusz Kosson
e-mail: dariusz.kosson@wum.edu.pl

fot. archiwum prywatne
adres: ul. Oczki 4, 02-007 Warszawa
kontakt: (0-22) 502 17 79, dariusz.kosson@wum.edu.pl,
dorota.gromysz@wum.edu.pl
www.anestezjologiawnoz.wum.edu.pl
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Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego
Kod jednostki: NZM
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał
e-mail: janusz.wyzgal@wum.edu.pl
adres: ul. Oczki 8, 02- 007 Warszawa
kontakt: (0-22) 502 12 57, janusz.wyzgal@wum.edu.pl
www.zpn.wum.edu.pl
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Zakład Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
Kod jednostki: NZME
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Szukiewicz
e-mail: dariusz.szukiewicz@wum.edu.pl
adres: ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
kontakt: (0-22) 628 63 34, hanna.ekiert-woloszczak@wum.edu.pl
www.biofizyka.wum.edu.pl
Koordynator ds. Dydaktycznych:
Dr n. biol. Paweł Kowalczyk
e-mail: pawel.kowalczyk@wum.edu.pl
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Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Kod jednostki: NZN
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Czarkowska – Pączek
e-mail: bozena.czarkowska-paczek@wum.edu.pl

adres: ul. Erazma Ciołka 27, 01-445 Warszawa
kontakt: (22) 836 - 09 - 72, (22) 57-20-996, zpk@wum.edu.pl
www.zpk.wum.edu.pl
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Klinika Psychiatryczna
Kod jednostki: NZO
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

e-mail: agata.szulc@wum.edu.pl
adres: Oddział II DE, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana
Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4, Stacja WKD Tworki, 05-802 Pruszków
kontakt: (0-22) 739 13 02, agata.szulc@wum.edu.pl
www.klinikapsychiatrycznawnoz.wum.edu.pl
Koordynator ds. Dydaktycznych:
dr hab. n. med. Anna Mosiołek
e-mail: amosiolek2@wum.edu.pl
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Klinika Neurologii
Kod jednostki: NZP
Kierownik: dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
e-mail: dariusz.koziorowski@wum.edu.pl
adres: Szpital Bródnowski, Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
kontakt: (0-22) 326 58 15, neurologia@szpital-brodnowski.waw.pl
www.neurologiawnoz.wum.edu.pl
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Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego
Kod jednostki: NZQA
Kierownik: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Czerw
e-mail: aleksandra.czerw@wum.edu.pl

adres: Kampus Banacha (budynek ZIAM), parter,
ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
kontakt: (0-22) 57-20-702, zep@wum.edu.pl
www.zep.wum.edu.pl
Koordynator ds. Dydaktycznych:
dr n. o zdr. Mariola Borowska
e-mail: mariola.borowska@wum.edu.pl
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Zakład Ratownictwa Medycznego
Kod jednostki: NZR
Kierownik: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski
e-mail: robert.galazkowski@wum.edu.pl

adres: ul. Litewska 14/16, 00-576 Warszawa
kontakt: (0-22) 116 92 07, (0-22) 116 92 06, anna.czerkas@wum.edu.pl
www.ratownictwo.wum.edu.pl
Koordynator ds. Dydaktycznych:
dr n. med. Grzegorz Michalak
e-mail: grzegorz.michalak@wum.edu.pl
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Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego
i Leczenia Pozaustrojowego
Kod jednostki: NZS
Kierownik: prof. dr hab. n med. Piotr Małkowski
e-mail: piotr.malkowski@wum.edu.pl

fot. Dział Fotomedyczny WUM
adres: ul. ul. Nowogrodzka 59, paw. 11D1, 02-006 Warszawa
kontakt: (0-22) 502 19 20, zpchit@wum.edu.pl
www.zpc.wum.edu.pl
Koordynator ds. Dydaktycznych:
dr n. med. Dariusz Wasiak
e-mail: dariusz.wasiak@wum.edu.pl
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Zakład Biochemii i Żywienia
Kod jednostki: NZT
Kierownik: prof. dr hab. n o zdr. Katarzyna Koziak
e-mail: katarzyna.koziak@wum.edu.pl

fot. Dział Fotomedyczny WUM
adres: ul. Banacha 1b (budynek CEPT),
02-091 Warszawa
kontakt: (0-22) 621 25 86, (0-22) 116 61 28, joanna.taperek@wum.edu.pl
www.ziz.wum.edu.pl
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Zakład Dietetyki Klinicznej
Kod jednostki: NZV
Kierownik: dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek
e-mail: dorota.szostak-wegierek@wum.edu.pl

adres: ul. Erazma Ciołka 27, 01-445 Warszawa
kontakt: (22) 57 20 931, nzv@wum.edu.pl
www.zdk.wum.edu.pl
www.facebook.com/Zak%C5%82ad-Dietetyki-Klinicznej-WUM1351848958277252/
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Zakład Profilaktyki Onkologicznej
Kod jednostki: NZX
Kierownik prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała
e-mail: andrzej.deptala@wum.edu.pl

adres: Kampus Banacha (budynek ZIAM), ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
kontakt: (022) 57-20-702, nzx@wum.edu.pl
www.profilaktykaonkologiczna.wum.edu.pl
Koordynator ds. Dydaktycznych:
Dr hab. n. o zdr. Anna Badowska-Kozakiewicz
e-mail: abadowska@wum.edu.pl
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Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich
Kod jednostki: NZYN
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman
e-mail: bnajman@wum.edu.pl

e-mail: bozena.kociszewska-najman@wum.edu.pl
adres: Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
kontakt: (0-22) 317 93 43, (0-22) 317 93 32, nzyn@wum.edu.pl
www.noworodki.wum.edu.pl
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Zakład Anatomii Człowieka
Kod jednostki: NZZA
Kierownik: dr hab. n. o zdr. Patryk Rzońca
e-mail: patryk.rzonca@wum.edu.pl
adres: Collegium Anatomicum
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
kontakt: (0-22) 628 10 41, nzza@wum.edu.pl
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Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii
Kod jednostki: NZZP
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
e-mail: piotr.wegrzyn@wum.edu.pl

fot. Dział Fotomedyczny WUM
adres: Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego,
ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
kontakt: (0-22) 317 93 81, perinatologia@wum.edu.pl
www.facebook.com/poloznictwospdsk/
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PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO
Rok akademicki trwa od 01.10.2021 do 30.09.2022 r.
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022
SEMESTR LETNI 2021/2022
01.10.2021-20.02.2022
21.02.2022-30.09.2022
zajęcia dydaktyczne
01.10.2021-19.12.2021
21.02.2022-15.04.2022
03.01.2022-30.01.2022
25.04.2022-12.06.2022
przerwa świąteczna
przerwa świąteczna
20.12.2021-02.01.2022
16.04.2022-24.04.2022
przerwa na przygotowanie do sesji
13.06.2022 – 19.06.2022
przerwa wiosenna
03.05.2022 - 07.05.2022
sesja egzaminacyjna
31.02.2022-06.02.2022

20.06.2022-10.07.2022
przerwa semestralna

07.02.2022-13.02.2022

wakacje letnie:
11.07.2022-28.08.2022
05.09.2022-30.09.2022
sesja poprawkowa

14.02.2022-20.02.2022

29.08.2022-04.09.2022

TYGODNIE DYDAKTYCZNE
04.10.2021-08.10.2021**
21.02.2022-25.02.2022
11.10.2021-15.10.2021
28.02.2022-04.03.2022
18.10.2021-22.10.2021
07.03.2022-11.03.2022
25.10.2021-29.10.2021
14.03.2022-18.03.2022
01.11.2021-05.11.2021*
21.03.2022-25.03.2022
08.11.2021-12.11.2021*
28.03.2022-01.04.2022
15.11.2021-19.11.2021
04.04.2022-08.04.2022
22.11.2021-26.11.2021
11.04.2022-15.04.2022
29.11.2021-03.12.2021
25.04.2022-29.04.2022
06.12.2021-10.12.2021
02.05.2022-06.05.2022*
13.12.2021-17.12.2021
09.05.2022-13.05.2022
03.01.2022-07.01.2022*
16.05.2022-20.05.2022
10.01.2022-14.01.2022
23.05.2022-27.05.2022
17.01.2022-21.01.2022
30.05.2022-03.06.2022*
24.01.2022-28.01.2022
06.06.2022-10.06.2022
*05.10.2021 r. – inauguracja na WUM
*08.10.2021 r. – immatrykulacja WNoZ
*01.11.2021 r. – dzień wolny (Święto Wszystkich Świętych) - poniedziałek
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*11.11.2021 r. – dzień wolny (Narodowe Święto Niepodległości) – czwartek
*06.01.2022 – dzień wolny – czwartek
*01.05.2022 – dzień wolny –niedziela
*03.05.2022 – dzień wolny –wtorek
*05.06.2022 – dzień wolny –niedziela
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Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia

Siedziba:
Centrum Biblioteczno-Informacyjne
ul. Żwirki i Wigury 63, pok. 320
02-091 Warszawa

sprawy związane z e-learningiem:
p.o. Kierownika Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia
mgr Andrzej Artemiuk
pokój nr 320
tel: (22) 57 20 572
e-mail: andrzej.artemiuk@wum.edu.pl
mgr Maksymilian Radzimirski
pokój nr 320
tel: (22) 57 20 518
e-mail: maksymilian.radzimirski@wum.edu.pl

40

ORGANIZACJE STUDENCKIE
Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Siedziba:
ul. Oczki 1a
02-007 Warszawa
Kontakt:
tel: 22 628 83 06
e-mail: samorzad@wum.edu.pl
www.samorzad.wum.edu.pl
www.facebook.com/samorzadwum/

Zarząd:
Przewodniczący – Jakub Olszewski (IV rok, kierunek Lekarski)
tel.: 883 266 067
e-mail: olszewskij3@gmail.com
Wiceprzewodnicząca – Hanna Dąbrowska (V rok, kierunek Farmacja)
tel.: 505 442 207
e-mail: hanna.dabrowska@student.wum.edu.pl
Wiceprzewodnicząca, Przewodnicząca Komisji Dydaktyki – Agata Andrzejczyk
(IV rok, kierunek Lekarski)
tel.: 662 404 502
e-mail: agataandrzejczyk@gmail.com
Przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji – Martyna Cholewik
tel.: 722 396 347
Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki – Kinga Zaręba
(I rok mgr, kierunek Zdrowie Publiczne)
tel.: 502 419 984
e-mail: kinga.zarembaaa@gmail.com
Przewodniczący Komisji Kultury – Jakub Białkowski
(V rok, kierunek Lekarsko-Dentystyczny)
tel.: 661 131 020
e-mail: jakub.bialkowski14@gmail.com
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Sekretarz – Bartłomiej Gastoł (IV rok, kierunek Lekarski)
tel.: 513 021 103
e-mail: b.gastol@o2.pl

ORGANY SAMORZĄDU STUDENTÓW
Uczelniany Parlament Studentów
Prezydium:
Marszałek – Piotr Nawrot
tel.: 604 502 880
e-mail: piotrnawrot@onet.com.pl
Wicemarszałek – Bartłomiej Woryński
tel.: 515 182 162
e-mail: Worynski.wum@gmail.com
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Samorząd Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM
Siedziba:
ul. Oczki 1a, pok. 307
02-007 Warszawa
Kontakt:
tel. (0-22) 628 83 06
e-mail: samorzad@wum.edu.pl
www.wnoz.wum.edu.pl/pl/content/samorz%C4%85d-student%C3%B3wwydzia%C5%82u
www.facebook.com/SWNoZ/

Zarząd:
Przewodnicząca Zarządu Samorządu WNoZ – Klaudia Żmijewska
tel.: 519 874 827
e-mail: klaudia.zmiijewska@gmail.com
Wiceprzewodnicząca – Aleksandra Chwedoruk
tel.: 518 566 265
e-mail: Olachw@icloud.com

Członkowie:

Michał Kobus
tel.: 501542454
e-mail: michal.kobus1c@gmail.com
Anna Tłomacka
tel.: 505 463 605
e-mail: a.tlomacka@wp.pl
Aleksander Kapliński
tel.: 601 489 899
e-mail: kaplinski.a@gmail.com
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Olga Tymińska
tel.: 662 440 224
e-mail: olgatyminska99@gmail.com
Michał Czaplicki
tel.: 606 269 340
e-mail: Michalczaplicki3@gmail.com

Koordynatorzy kierunków przy Samorządzie Studentów WNoZ:
Dietetyka – Agata Trzpil
kontakt: trzpilagata@gmail.com
Pielęgniarstwo – Monika Wiśniewska
kontakt: monika.wisniewska.piel@gmail.com
Położnictwo – Emilia Goździewska
kontakt: gozdziewska.e@wp.pl
Ratownictwo Medyczne - Michał Kobus
kontakt: michal.kobus1c@gmail.com
Zdrowie Publiczne - Donata Korvel
kontakt: donata.korvel@gmail.com
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ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWY
Dział Współpracy z Zagranicą
Siedziba:
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Kontakt:
tel.(0-22) 57 20 312
e-mail: zagranica@wum.edu.pl
www.zagranica.wum.edu.pl

ERASMUS +

Informacje:
www.zagranica.wum.edu.pl/node/84

Koordynator Erasmus + dla Wydziału Nauk o Zdrowiu:
dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warsaw
tel./ fax: (0-22) 57 20 599
e-mail: mwitkowska@wum.edu.pl
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Koordynator Erasmus + dla Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny
oraz dr Eleonora Hristova z Department of Social Medicine and Public Health, Medical
University Plovdiv w Bułgarii
Studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego mają możliwość wyjazdu zagranicznego na studia i praktyki w ramach Programu
Erasmus+.
Uczestnicy Programu Erasmus+ mogą podjąć kształcenie na jednej z wybranych uczelni
partnerskich, których liczba zwiększa się corocznie (lista uczelni partnerskich udostępniona
została poniżej). Na każdym z trzech poziomów studiów (czyli na studiach pierwszego,
drugiego i trzeciego stopnia) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do
12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce –
2 miesiące. Dla osób zainteresowanych, zwykle na przełomie listopada i grudnia organizowane
jest spotkanie informacyjne, a szczegółowe informacje uzyskać można w Dziale Współpracy
z Zagranicą WUM. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym
wyjazd. Podstawowym kryterium jest znajomość języka obcego, osiągnięcia studenta,
oceniane na podstawie średniej ocen oraz działalności w studenckim kole naukowym. Studenci
wyjeżdżający na uczelnie partnerskie realizują program studiów właściwy dla uczelni
macierzystej, w oparciu o ustalony wcześniej „Learning Agreement” (oficjalnie zaakceptowany
plan studiów). Indywidualny program powinien być tak ułożony, aby był on jak najbardziej
zbliżony do planu zajęć obowiązującego na uczelni macierzystej. Tak zaakceptowany plan staje
się obowiązujący do zaliczenia semestru lub roku. Brakujące przedmioty odrabiane są przed
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lub po powrocie ze stypendium. Często na wyjeździe studenci realizują przedmioty z wyższego
roku.
Wyjeżdżający studenci otrzymują stypendium na pokrycie części kosztów utrzymania,
a jego wysokość jest zależna od kraju, do którego wyjeżdżają.
W programie Erasmus+ także absolwenci WNoZ mogą wyjechać na praktykę lub staż
zagraniczny, który odbędzie się w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. O wyjazd tego
typu należy ubiegać się na ostatnim roku studiów.

LISTA UMÓW PARTNERSKICH DLA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS:
Studia w języku angielskim:
University of Ljubljana (1 student x 3 miesiące - kier. pielęgniarstwo)
Tartu Health Care College (1 student - kier. położnictwo, kier. pielęgniarstwo)
University of Eastern Finland (4 studentów - kier. zd. publiczne, pielęgniarstwo, dietetyka)
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (2 studentów - kier. pielęgniarstwo)
Portugese Red Cross Health School (2 studentów - kier. pielęgniarstwo)
Instituto Politecnico do Porto (2 studentów - kier. dietetyka)
Universidade dos Acores (2 studentów - kier. pielęgniarstwo)
Instituto Politecnico de Braganca (2 studentów - kier. zd. publiczne, 2 studentów - kier.
dietetyka)
Ondokuz Mayis University Samsun (2 studentów - kier. położnictwo i pielęgniarstwo)
Hogeschool van Arnhem Ninjmegen (3 studentów - kier. pielęgniarstwo)
Studia w języku hiszpańskim / angielskim:
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (2 studentów x 3 miesiące - kier.
pielęgniarstwo i położnictwo) UWAGA: Uczelnia wymaga znajomości jęz. hiszpańskiego na
poziomie min. B1 oraz jęz. angielskiego na poziomie B1
Studia w języku portugalskim / angielskim:
Escola Superior de Saude Egas Moniz, Caparica (2 studentów x 5 miesięcy - kier.
pielęgniarstwo i 2 studentów x 5 miesięcy - kier. dietetyka)
UWAGA: nowa umowa! Uczelnia wymaga znajomości jęz. portugalskiego na poziomie min.
A2 oraz jęz. angielskiego na poziomie B1
Studia w języku niemieckim:
Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (1 student - kier. zd. publiczne)
OFERTA PRAKTYK
Pielęgniarstwo:
Institut de formation en soins infirmiers d'Epinal, Francja - 2 studentów x 2 miesiące (praktyki
wakacyjne), wymagana znajomość jęz. francuskiego na poziomie A1 i jęz. angielskiego na
poziomie B2
Medical University Sofia, Bułgaria - 2 studentów x 3 miesiące (praktyki wakacyjne),
wymagana znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2
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Medical University Pleven, Bułgaria - 2 studentów x 3 miesiące (praktyki wakacyjne),
wymagana znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2
Universidade da Madeira, Portugalia - 1 student x 3 miesiące (praktyki wakacyjne),
wymagana znajomość jęz. portugalskiego na poziomie A2 i jęz. angielskiego na poziomie B1
Pielęgniarstwo / Położnictwo:
Sheffield Hallam University, UK - 2 studentów x 3 miesiące (praktyki wakacyjne), wymagana
znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1
Położnictwo / Zd. publiczne / Dietetyka / Ratownictwo medyczne:
Medical University Sofia, Bułgaria - 2 studentów x 3 miesiące (praktyki wakacyjne),
wymagana znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2
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Erasmus Student Network

www.wum.esn.pl/program-mentor

www.facebook.com/EsnWum/

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu mogą zaangażować się również w program Mentor
w ERASMUS STUDENT NETWORK WUM i stać się mentorami - osobami, które opiekują się
zagranicznymi studentami Programu Erasmus+, przyjeżdżającymi na wymianę na Warszawski
Uniwersytet Medyczny. Rocznie około 10 studentów z uczelni zagranicznych wybiera nasz
wydział, aby kontynuować edukację.
Inną z form międzynarodowej współpracy uczelni w programie Erasmus+ jest
zapraszanie wykładowców z zagranicznych uczelni i studenci WNoZ mają możliwość
uczestniczenia w wykładach zagranicznych nauczycieli i nawiązania kontaktów
z wykładowcami uczelni partnerskich.
dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny – koordynator Erasmus + dla Wydziału Nauk o Zdrowiu
WUM
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STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O
ZDROWIU
SKN AGAR

Opiekun:
dr n. med. Sylwia Jarzynka
e-mail: sylwia.jarzynka@wum.edu.pl
Przewodniczący Koła:
Kamil Jóźwicki
e-mail: jozwicki.kamil98@gmail.com
Siedziba:
Zakład Biologii Medycznej WNoZ WUM
ul. Litewska 14/16, pokój 311
00-575 Warszawa
e-mail: skn.agar@wum.edu.pl
www.biologiamedyczna.wum.edu.pl/content/studenckie-ko%C5%82onaukowe-przy-zak%C5%82adzie-biologii-medycznej

www.facebook.com/Sknagarwum/

www.instagram.com/skn.agar/
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Opiekun SKN Agar (pierwsza osoba od lewej) wraz z wybranymi członkiniami koła

Studenckie Koło Naukowe prowadzi swoją działalność od 2003 r. Działalność Koła
obejmuje rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy w zakresie mikrobiologii,
parazytologii, genetyki oraz badań nad mlekiem ludzkim. Członkowie koła nabywają
umiejętności samodzielnej pracy w laboratorium, wykonując doświadczenia naukowe oraz
poznając nowe techniki badawcze stosowane w diagnostyce bakteryjnej, grzybiczej i
pasożytniczej. Studenci aktywnie popularyzują wyniki swoich badań naukowych na
konferencjach, festiwalach naukowych i warsztatach. Studenci uczestniczą w opracowaniu
wyników badań naukowych oraz w powstawaniu publikowanych artykułów. Mają również
możliwość rozwijania swoich pierwszych projektów naukowych.
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SKN „BeLivers” Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego

Opiekun:
dr n. o zdr. Tomasz Piątek
e-mail: tpiatek@wum.edu.pl
Przewodnicząca Koła:
Wiktoria Czerwińska
e-mail: sknbeliverswumkontakt@gmail.com
Siedziba:
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia
Pozaustrojowego WNoZ WUM
ul. Nowogrodzka 59, pawilon 11D1
02-006 Warszawa
e-mail: sknbeliverswumkontakt@gmail.com
www.zpc.wum.edu.pl/node/83

https://www.facebook.com/SKN-Pielęgniarstwa-Chirurgicznego-iTransplantacyjnego-BeLivers-112102474599945

www.instagram.com/skn_belivers/
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Członkowie SKN BeLivers
Koło powstało w 2006 roku przez dołączenie studentów Kierunku Pielęgniarstwa
Wydziału Nauki o Zdrowiu do Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Ogólnej i
Transplantacyjnej, którego założycielem był dr n med. Leszek Adadyński. W 2016 roku
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego BeLivers
zostało przeniesione do Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia
Pozaustrojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego którego kierownikiem jest Prof.
dr hab. n. med. Piotr Małkowski.
SKN BeLivers skierowane jest głównie dla wszystkich studentów kierunku
pielęgniarstwo, ale także do studentów innych kierunków. Koło skupia się głównie na
kształtowaniu, rozwijaniu i rozbudowywaniu zainteresowań związanych z pielęgniarstwem
chirurgicznym, transplantacyjnym i operacyjnym.
Czym się zajmujemy:
1.

Organizowaniem i prowadzeniem:

•

cyklicznych spotkań tematycznych, prelekcji, wykładów oraz konferencji naukowych;

•

Journal Clubu;
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•

dyżurów medycznych na bloku operacyjnym i w oddziale intensywnej opieki
chirurgicznej;

•

zajęć w Centrum Symulacji Medycznej WUM z wykorzystaniem trenażerów o niskiej
i symulatorów o wysokiej wierności;

•

warsztatów tematycznych;

•

zajęć z wykorzystaniem interaktywnego stołu anatomicznego 3D.

2.

Przygotowywaniem i pisaniem publikacji naukowych.

3.

Przygotowywaniem i prowadzeniem projektów badawczych.

4.

Udziałem w piknikach naukowych.

5.

Organizacją obozów naukowych.

Współpracujemy z:
•
•
•
•

Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia
Pozaustrojowego;
Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”
Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych
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SKN Biologii Komórki Nowotworowej

Opiekun:
dr hab. n. o zdr. Anna M. Badowska-Kozakiewicz
e-mail: abadowska@wum.edu.pl
Przewodnicząca Koła:
Agnieszka Borowiec
e-mail: borowiec.agn@gamil.com
Siedziba:
Zakład Profilaktyki Onkologicznej WNoZ WUM
ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
budynek ZIAM pok. nr 2 (parter)
e-mail: skn.bkn@gmail.com
www.sknbkn.wum.edu.pl

www.facebook.com/SKN-Biologii-Kom%C3%B3rki-Nowotworowej-WUM1633479656708575/
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fot. archiwum prywatne

Przewodnicząca SKN Biologii Komórki Nowotworowej - Agnieszka Borowiec
Studencki Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej prowadzi swoją działalność
naukową przy Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Opiekunem Koła jest dr hab. Anna M. Badowska-Kozakiewicz.
W Kole zrzeszeni są studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zainteresowani tematyką immunohistochemicznej diagnostyki nowotworów. Członkowie Koła
mają możliwość rozwijania swoich umiejętności praktycznych, jak również swoich pasji
naukowych. Ponadto, studenci przy wsparciu Opiekuna przygotowują corocznie publikacje
naukowe do recenzowanych czasopism oraz realizują liczne projekty naukowe.
Podstawową działalnością Koła są seminaria przygotowywane przez studentów oraz
realizacja badań naukowych w zakresie diagnostyki i profilaktyki nowotworów. Spotkania
Członków Naszego Koła są okazją do szlifowania umiejętności publicznego występowania
i motywacją do zaznajamiania się z literaturą specjalistyczną.
Wspólnie jako zespół pracujemy nad projektami naukowymi z zakresu diagnostyki
i profilaktyki nowotworów, czynnie uczestniczymy w konferencjach krajowych
i międzynarodowych.
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?
•

rozwijamy zainteresowania w zakresie biologii komórek nowotworowych,
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•
•
•
•
•

poszerzamy wiedzę na temat chorób nowotworowych i metod stosowanych
w terapiach przeciwnowotworowych,
prowadzimy badania z zakresu diagnostyki nowotworów (histochemia,
immunohistochemia),
realizujemy projekty badawcze dotyczące tematyki związanej z diagnostyką
i profilaktyką nowotworów,
nasze osiągnięcia naukowe prezentujemy na konferencjach krajowych
i międzynarodowych,
wyniki naszych badań publikujemy w recenzowanych czasopismach naukowych.
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SKN Dietetyków

Opiekun:
mgr Zuzanna Przekop
e-mail: zuzanna.przekop@wum.edu.pl
Przewodnicząca Koła:
Pola Gmitrzak
Siedziba:
Zakład Dietetyki Klinicznej WNoZ WUM
ul. Erazma Ciołka 27
01-445 Warszawa
e-mail: skn.dietetykow.wum@gmail.com
www.skndietetykow.wum.edu.pl

www.facebook.com/StudenckieKoloNaukoweDietetykowWum
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fot. Marta Wocial

Opiekun SKN Dietetyków - mgr Zuzanna Przekop
Studenckie Koło Naukowe Dietetyków wspiera rozwój studentów na wielu
płaszczyznach. Członkowie Koła mają okazję poszerzać wiedzę związaną z dietetyką poprzez
uczestnictwo w warsztatach czy obozach naukowych. Jako opiekun Koła mam świadomość, że
w dzisiejszym świecie pracodawcy wymagają od swoich pracowników oprócz solidnej wiedzy
bardzo dobrych umiejętności miękkich. Studenci poprzez tworzenie takich inicjatyw jak:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żywienie bez granic czy cykl warsztatów otwartych
organizowanych przez sekcję Żywienia matki i dziecka, mają okazję nauczyć się elementów
marketingu, zarządzania sobą w czasie, zarządzania zespołem. Studia to doskonały moment
na to, aby zobaczyć w czym jestem dobry, a nad czym muszę jeszcze popracować. Nasze Koło
daje studentom możliwość rozwoju naukowego. Członkowie naszego Koła aktywnie
uczestniczą w konferencjach naukowych w całej Polsce. Chcesz sprawdzić, czy ścieżka naukowa
jest dla Ciebie? W SKN Dietetyków również jest to możliwe. Aktualnie prowadzimy badanie
naukowe we współpracy z Kliniką Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.
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SKN Etyki

Opiekunowie:
dr n. med. Barbara Mazurkiewicz
e-mail: barbara.mazurkiewicz@wum.edu.pl
mgr Dorota Cholewicka
e-mail: d_cholewicka@o2.pl
Przewodnicząca Koła:
Kamila Kraszewska

Siedziba:
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM
ul. Litewska 14/6
00-575 Warszawa
e-mail: etyka.wum@gmail.com

www.zdg.wum.edu.pl/node/86

www.facebook.com/Studenckie-Naukowe-Ko%C5%82o-Etyki636430069768678/
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Przewodnicząca SKN Etyki – Kamila Kraszewska

Misja Studenckiego Naukowego Koła Etyki
•
•
•
•
•
•
•

dbałość o prestiż zawodu położnej i budowanie jego etosu
poszukiwanie i pogłębianie źródeł wiedzy o historii i tradycji zawodu położnej
prowadzenie badań nad społecznymi oczekiwaniami wobec zawodu położnej
opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych dla kobiet w różnym okresie życia
prowadzenie szeroko pojętej edukacji prokreacyjnej w różnych grupach społecznych
budowanie prawidłowych relacji pomiędzy osobami wykonującymi zawód położnej
a społeczeństwem
budowanie dobrych relacji interpersonalnych w gronie studentek i wykładowców
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Studenckie Internistyczne Koło Naukowe Prof. Jacka Imieli

Opiekun:
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
e-mail: jacek.imiela@wum.edu.pl
Przewodnicząca Koła:
Zuzanna Śmiech
e-mail: zuzanna.smiech@gmail.com
Siedziba:
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych
i Medycznych WNoZ WUM
ul. Erazma Ciołka 27
01-445 Warszawa
e-mail: siknwm@gmail.com

www.facebook.com/SIKNprofJackaImieli/

www.instagram.com/sikn_prof_imieli/
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Członkowie Studenckiego Internistycznego Koła Naukowego
Prof. Jacka Imieli
Jesteśmy jednym z najstarszych kół naukowych Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Naszą działalność wiążemy z Profesorem Jackiem Imielą, wieloletnim
Konsultantem
Krajowym
w
dziedzinie
chorób
wewnętrznych
i prezesem Towarzystwa Internistów Polskich. Na początku Koło działało przy Międzyleskim
Szpitalu
Specjalistycznym
w
Warszawie.
Obecnie
spotkania
z pacjentami przybywającymi do nas z całej Polski odbywają się w Zakładzie Rozwoju
Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM przy ul. Ciołka 27. Na spotkaniach pod
okiem Profesora doskonalimy technikę przeprowadzania wywiadu internistycznego
i poznajemy tajniki diagnostyki i leczenia chorób zarówno rzadkich, jak i powszechnie
dotykających populację naszego kraju. Od pięciu lat organizujemy Konferencję "Medycyna dla
Sąsiada", która niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów i młodych
lekarzy. Termin tegorocznej Konferencji jest już ustalony, więc czekajcie na informacje! Oprócz
Konferencji organizujemy Internetowy Konkurs Internistyczny, podczas którego studenci
z całego świata rozwiązują wielospecjalistyczne zagadki medyczne przygotowane przez
członków naszego Koła. Spotkania naszego Koła odbywają się w poniedziałki o godz. 14 przy
ul. Ciołka 27.
Koło otwarte dla studentów wszystkich kierunków zrzesza głównie studentów
kierunków lekarskich zainteresowanych tematyką chorób wewnętrznych.
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SKN Managerów Zdrowia

Opiekun:
dr Aneta Tomaszewska
e-mail: aneta.tomaszewska@wum.edu.pl
Przewodniczący Koła:
Barbara Papaj
e-mail: bpapaj@wp.pl
Siedziba:
Zakład Profilaktyki i Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii WNoZ
WUM
Szpital Banacha
ul. Banacha 1a, blok E, I piętro
02-091 Warszawa
e-mail: kolo.managerow.zdrowia@gmail.com
www.sknmanagerowzdrowia.wum.edu.pl

www.facebook.com/sknMZwum
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Przewodnicząca SKN Managerów Zdrowia – Barbara Papaj
Nasze Koło zajmuje się organizacją rozmaitych eventów związanych m.in.
ze zwiększaniem świadomości społecznej na temat zdrowego trybu życia oraz dba
o odpowiedni przebieg wielu rozmaitych warsztatów. Gościmy na nich wybitnych specjalistów
z dziedzin medycyny oraz biznesu. Dzięki połączeniu ochrony zdrowia i przedsiębiorczości,
nasze koło naukowe stanowi idealny inkubator rozwoju przyszłych managerów placówek
państwowych i prywatnych. SKN Managerów Zdrowia WUM to również idealne miejsce do
spróbowania swoich sił w tworzeniu publikacji naukowych. Oferujemy przy nich pomoc,
wsparcie oraz kontakty ze starszymi kolegami, którzy już pewne etapy rozwoju kariery mają
za sobą.

65

SKN Pielęgniarstwa Klinicznego

Opiekun:
dr n. o zdr. Lena Serafin
e-mail: lena.serafin@wum.edu.pl
Siedziba:
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego WNoZ WUM
ul. Ciołka 102
01-445 Warszawa
e-mail: sknpk@wum.edu.pl
www.zpk.wum.edu.pl/node/6

www.facebook.com/sknpielegniarstwaklinicznego/
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Członkowie SKN Pielęgniarstwa Klinicznego
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Klinicznego działa przy Zakładzie
Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego od grudnia 2018 roku. Opiekunem SKN jest dr n. o zdr. Lena Serafin.
Działalność SKN jest skierowana do studentów pielęgniarstwa. Głównymi działaniami
podejmowanymi przez członków SKN są: utrwalanie wiedzy praktycznej i teoretycznej
z zakresu pielęgniarstwa klinicznego oraz aspektów prawnych wykonywania zawodu,
realizowanie projektów badawczych, prezentacja ich wyników i analizowanie tekstów
naukowych oraz promowanie zawodu pielęgniarki.

67

SKN Medycyny Ratunkowej Dzieci

Opiekun:
dr n. o zdr. Jan Stachurski
e-mail: jan.stachurski@uckwum.pl
Przewodnicząca Koła:
Ewa Biegańska
e-mail: ewa.bieganska@o2.pl
Siedziba:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
ul. Żwirki i Wigury 63A
02 - 091 Warszawa
e-mail: jan.stachurski@uckwum.pl
www.ratownictwo.wum.edu.pl

www.facebook.com/SKNMedycynyRatunkowejDzieciWUM/
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fot. archiwum prywatne

Opiekun SKN Medycyny Ratunkowej Dzieci – dr n. o zdr. Jan Stachurski
SKN Medycyny Ratunkowej Dzieci - miejsce do poszerzenia wiedzy i umiejętności
z zakresu stanów nagłych w populacji pediatrycznej.
Zajmuje się:
•
•

•
•
•

aktywną działalnością naukową - prowadzeniem prac badawczych z zakresu
medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego (tylko w roku 2021 ukazały się
4 publikacje pełnotekstowych w czasopismach naukowych)
aktywnym uczestnictwem w konferencjach naukowych - wystąpienia konferencyjne,
publikacje abstraktów pokonferencyjnych (np. w samym roku 2021 zaprezentowano
cztery prace na kongresach: WIMC Warsaw International Medical Congress czy też
International Medical Congress 21st Century Medicine)
ćwiczeniami umiejętności praktycznych związanych ze stanami nagłymi w populacji
pediatrycznej (m.in. udrażnianie dróg oddechowych, techniki zakładania
unieruchomień, FAST/eFAST USG, desmurgia)
prowadzeniem szkoleń z pierwszej pomocy u dzieci
poszerzaniem wiedzy przez śledzenie nowinek naukowych z zakresu stanów nagłych
u dzieci (przegląd aktualnej literatury)
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SKN NEFRON

Opiekun:
prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał
e-mail: janusz.wyzgal@wum.edu.pl
Siedziba:
Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego WNoZ WUM
Kampus Lindleya
ul. Oczki 8
02-007 Warszawa
e-mail: skn.nefron@gmail.com
www.zpn.wum.edu.pl/node/92
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fot. Jakub Pochylski

Przewodnicząca SKN NEFRON – Anna Bobrowska
Celem działalności SKN NEFRON jest prowadzenie badań naukowych z zakresu
pielęgniarstwa nefrologicznego, kardiologicznego i transplantacyjnego. Otrzymywane wyniki
badań będą prezentowane w postaci doniesień zjazdowych oraz publikowane w polskich
i zagranicznych czasopismach naukowych z Listy Filadelfijskiej. Ponadto SKN NEFRON będzie
przygotowywać studentów WUM do samodzielnego pisania prac naukowych, ze szczególnym
uwzględnieniem kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych i statystyki.
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SKN NEKON

Opiekun:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
e-mail: andrzej.friedman@wum.edu.pl
Przewodnicząca Koła:
Iwona Chaberska
e-mail: s074454@student.wum.edu.pl
Siedziba:
Klinika Neurologii WNoZ WUM
Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa
e-mail: sknnekon@gmail.com
www.sknnekon.wum.edu.pl

www.facebook.com/groups/556631304407929/
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Przewodnicząca SKN NEKON – Iwona Chaberska
Studenckie Koło Naukowe NEKON zrzesza studentów Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego zainteresowanych neurologią, umożliwiając im rozwój
zarówno w zakresie działalności naukowej, jak i nabywania umiejętności
praktycznych. Spotkania Koła odbywają się regularnie co dwa tygodnie, w środy. Mają
naprzemiennie charakter kliniczny i seminaryjny. W ramach członkostwa w Kole
istnieje również możliwość uczestniczenia w dyżurach w Klinice, brania udziału
w konferencjach naukowych oraz prowadzenia badań naukowych.
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SKN Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii TIVA

Opiekunowie:
dr hab. n. med. Dariusz Kosson
e-mail: dariusz.kosson@wum.edu.pl
dr n. o zdr. Aleksandra Tomaszek
e-mail: aleksandra.koordynacja@onet.pl
Przewodnicząca Koła:
Klaudia Żmijewska
e-mail: klaudula10@wp.pl
Siedziba:
Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNoZ WUM
Kampus Lindleya
Oczki 4 (pawilon nr 14)
02-007 Warszawa
e-mail: studenckiekolonaukowetiva@gmail.com
www.anestezjologiawnoz.wum.edu.pl/node/90

www.facebook.com/skntiva/
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Członkowie SKN TIVA
SKN TIVA zajmuje się tematyką pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
terapii. Ważnym elementem funkcjonowania Koła Naukowego jest jego interdyscyplinarność,
połączenie medycyny, psychologii i etyki w pracy z pacjentem i jego rodziną.
Na spotkaniach poruszane są tematy z zakresu przygotowanie pacjenta do zabiegu,
prowadzenie znieczulenia, opieki w oddziale pooperacyjnym i Intensywnej Terapii, leczenie
bólu na każdym etapie leczenia chorego, zagadnienia dotyczą dorosłych i dzieci.
Na spotkania zapraszamy specjalistów, którzy posiadają ogromne i wieloletnie
doświadczenie w anestezjologii i intensywną terapii dorosłych i dzieci.
Zaproszeni wykładowcy poruszają również ważny temat psychologicznych aspektów
komunikacji z pacjentem w bloku operacyjnym, intensywnej terapii, onkologii , jak również
komunikacji z rodziną.
SKN TIVA – od 5 lat jest organizatorem konferencji naukowej, która co rok zwiększa
zainteresowanie wśród środowiska medycznego, studentów, pielęgniarek, jak również lekarzy
z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii z całej Polski.
Członkiem koła może zostać każdy student pielęgniarstwa drugiego i trzeciego roku
studiów licencjackich oraz każdego roku studiów magisterskich.
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SKN Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa
Środowiskowego/Rodzinnego

Opiekun:
mgr Barbara Knoff
e-mail: barbara.knoff@wum.edu.pl
Przewodnicząca Koła:
Franciszka Woś
e-mail: franis123@wp.pl
Siedziba:
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WNoZ WUM
ul. Erazma Ciołka 27
01-445 Warszawa
e-mail: barbara.knoff@wum.edu.pl
www.zps.wum.edu.pl/node/83

www.facebook.com/sknpoz/
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Członkinie SKN POZ wraz z przewodniczącą Franciszką Woś
Głównymi założeniami Studenckiego Koła Naukowego jest:
•

•

•
•

Pomoc studentom kierunku Pielęgniarstwo w zdobywaniu wiedzy teoretycznej
i praktycznej w zakresie funkcji i zadań zawodowych pielęgniarki w Podstawowej Opiece
Zdrowotnej,
Integracja studentów wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu, zainteresowanych
problematyką społeczną pielęgniarki środowiskowej, profilaktyką, promocją, prewencją
w środowisku pacjenta,
Prowadzenie i analiza badań naukowych.
Aktywne uczestnictwo w warsztatach, konferencjach naukowych, z systematycznym
prezentowaniem efektów pracy własnej i członków SKN.
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SKN Położnych

Opiekun:
dr n. med. Grażyna Bączek
e-mail: gbaczek@wum.edu.pl
Przewodnicząca Koła:
Aleksandra Świętochowska
e-mail: ola-swietochowska@wp.pl
Siedziba:
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM
ul. Litewska 14/16
00-575 Warszawa
e-mail: gbaczek@wum.edu.pl
www.zdg.wum.edu.pl/node/269

www.facebook.com/sknpoloznych/?ref=ts&fref=ts&qsefr=1

www.instagram.com/wumsknpoloznych/
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fot. Nella Bryzek

Członkinie SKN Położnych
Nasza działalność (od 2003 roku):
W trakcie spotkań pogłębiamy swoją wiedzę i zainteresowania z zakresu położnictwa
i ginekologii oraz nauk o zdrowiu poprzez: wyłanianie i opracowywanie nowych problemów
badawczych, prezentowanie artykułów z dziedziny medycyny, konsultacje z opiekunem
i nauczycielami akademickimi. Omawiamy także treści dotyczące metodologii badań
naukowych, których znajomość konieczna jest do prawidłowego prowadzenia badań
naukowych i pisania artykułów.
Organizujemy obozy naukowe oraz spotkania z osobami znaczącymi dla naszego
zawodu, motywującymi nas do dalszego rozwoju kompetencji poznawczych, praktycznych
i społecznych. Promujemy zawód położnej w środowisku akademickim oraz pozaakademickim,
w tym wśród młodzieży.
Śledzimy aktualne doniesienia zjazdowe oraz uczestniczymy w konferencjach
naukowych, seminariach, wydarzeniach i aktualnościach związanych z zawodem położnej,
położnictwem, ginekologią, neonatologią i naukami pokrewnymi (w tym naukami
humanistycznymi) wchodzącymi w obszar zainteresowań nauk o zdrowiu.
W ramach pracy na rzecz macierzystej uczelni od kilku lat aktywnie uczestniczymy we
wszystkich wydarzeniach promujących uniwersytet i kierunek położnictwo – Dni Otwarte,
Festiwal Nauki, Piknik Naukowy Polskiego Radia etc.
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SKN Prawa Medycznego

Opiekunowie:
Opiekun główny:
dr n. prawnych Anna Augustynowicz
e-mail: aaugustynowicz@wum.edu.pl
Opiekun pomocniczy:
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Czerw
e-mail: aleksandra.czerw@wum.edu.pl
Przewodniczący Koła:
Mateusz Eid
e-mail: mateusz.eid@gmail.com
Siedziba:
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego WNoZ WUM
Kampus Banacha (budynek ZIAM), parter
ul. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
e-mail: sknprawomed@gmail.com
www.zep.wum.edu.pl/node/71

www.facebook.com/SKNPrawaMedycznegoWUM/
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Opiekunowie i zarząd SKN Prawa Medycznego
Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego rozpoczęło swoją działalność w 2018 r.
Podstawowym celem działalności Koła jest propagowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu prawa
medycznego oraz poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów występujących
w praktyce stosowania przepisów prawnych. W ramach działalności Koła organizowane są
warsztaty, dyskusje oraz konferencje będące forum wymiany poglądów przedstawicieli
środowisk medycznych oraz prawniczych i przybliżające zarówno dorobek nauki prawa, jak
i praktyki jego stosowania.
Obecnie jedną z najważniejszych aktywności SKN Prawa Medycznego jest
przygotowanie cyklu wywiadów pt. „Okiem prawnika”. Gośćmi są prawnicy – eksperci prawa
medycznego. Wywiady dotyczą praktycznych aspektów realizacji praw pacjenta.
SKN Prawa Medycznego działa przy Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 81.
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SKN przy Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii WNoZ WUM

Opiekun:
lek. Maciej Gawlak
e-mail: maciej.gawlak@uckwum.pl

Siedziba:
Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii WUM
Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
ul. Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa
e-mail: poloznictwo.perinatologia.wum@gmail.com

www.facebook.com/groups/169364270312860/

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii
UCK-WUM skupia studentki i studentów Wydziału Lekarskiego oraz Nauk o Zdrowiu
WUM. Spotkania SKN odbywają się zwykle raz w miesiącu. Na spotkaniach omawiane
są głównie praktyczne zagadnienia z zakresu położnictwa i ginekologii. Studenci pod
kątem opiekuna, przygotowują prezentacje, w trakcie których na bieżąco
dyskutowane są omawiane tematy. Poruszamy zagadnienia dotyczące przebiegu
ciąży, porodu, połogu a także zagadnienia z zakresu ginekologii oraz endokrynologii.
Staramy się, aby prowadzone zajęcia nie powielały jedynie wiedzy podręcznikowej,
ale dawały bardziej praktyczne spojrzenie na omawiane zagadnienia. W ramach zajęć
prowadziliśmy warsztaty z użycia narzędzi położniczych takich jak kleszcze czy
próżniociąg położniczy. Ćwiczyliśmy udzielanie pomocy przy dystocji barkowej.
Prowadziliśmy warsztaty praktyczne z chirurgicznego zaopatrywania ran. W ostatnim
roku ze względów epidemiologicznych utrudnione było prowadzenie prac naukowych,
ale mamy nadzieję że w zbliżającym się roku akademickim takie prace będą
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prowadzone, dając możliwość zaprezentowania studentom swoich osiągnięć
w ramach organizowanych konferencji. Osoby chętne do pogłębiania swojej wiedzy,
prowadzenia badań naukowych oraz poznania podstaw praktyki położniczej,
zapraszamy na spotkania SKN, którego członkowie mogą aktywnie uczestniczyć
w dyżurach medycznych jako osoby towarzyszące.
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SKN przy Zakładzie Profilaktyki i Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i
Immunologii
Opiekun:
dr hab. n. med. Barbara Joanna Bałan
e-mail: barbara.balan@wum.edu.pl
Przewodnicząca Koła:
Marta Stelmasiak
e-mail: marta_jankowska@vp.pl
Siedziba:
Zakład Profilaktyki i Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii WNoZ
WUM
Szpital Banacha, ul. Banacha 1a, blok E
02-091 Warszawa
e-mail: zibiz.kolo@gmail.com
www.ziz.wum.edu.pl/node/32

Na spotkaniach koła naukowego studenci wygłaszają prezentacje z zakresu
immunologii i immunomodulacji w leczeniu żywieniowym. Omawiane są przypadki
kliniczne związane z tą tematyką. Na każdym spotkaniu koła odbywa się wykład
dotyczący funkcjonowania układu odpornościowego w zdrowiu i chorobie
u pacjentów z prawidłowym, niedostatecznym lub nadmiernym stanem odżywienia.
Wykłady prowadzone są przez pracowników oraz doktorantów Zakład Profilaktyki i
Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii. Na spotkaniach koła
naukowego przygotowywane są również postery lub krótkie doniesienia zjazdowe na
konferencje naukowe dotyczące immunologii lub dietetyki.
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SKN Podstaw Pielęgniarstwa „Zacznij od podstaw”

Opiekun:
dr Marzena Jaciubek
e-mail: marzena.jaciubek@wum.edu.pl
Przewodnicząca Koła:
Wiktoria Persińska
e-mail: wpersinska@gmail.com
Siedziba:
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa WNoZ WUM
ul. Erazma Ciołka 27
01-445 Warszawa

www.zpp.wum.edu.pl/node/88

www.facebook.com/sknprzyZPP/
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Członkinie SKN „Zacznij od Podstaw” wraz z opiekunem Koła
SKN „Zacznij od Podstaw” prowadzi działalność teoretyczną z zakresu pielęgniarstwa
ogólnego, ale także kardiologicznego, ratunkowego, anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Przejawia swą aktywność uczestnicząc w wydarzeniach na uczelni i poza nią (akcje
profilaktyczne, edukacyjne). Stara się wprowadzać młodych adeptów pielęgniarstwa w świat
nauki, od podstaw – prowadząc np. badania ankietowe wśród studentów uczelni. Na bieżąco
uczestniczy w życiu uczelni. Stara się budować tożsamość zawodową od podstaw, aby nasze
przyszłe pokolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, szanowały swój zawód, ale przede wszystkim
drugiego człowieka.
Podstawy pielęgniarstwa – wokół tego zagadnienia skupia się działalność Koła. SKN jest
skierowane przede wszystkim do studentów pielęgniarstwa, ale także innych kierunków,
chcących dobrze przyswoić procedury stosowane w ochronie zdrowia i oferuje:
•
powtarzanie i utrwalanie wiedzy zdobytej w pracowni umiejętności,
•
możliwość reprezentowania SKN podczas różnych wydarzeń promujących zdrowie
i naukę, m.in na Targach Kół Naukowych, Pikniku Naukowym, Festiwalu Nauki;
•
aktywne uczestnictwo w grantach, konferencjach, kongresach, sympozjach,
warsztatach, wydarzeniach;
•
pisanie i publikowanie artykułów i prac naukowo-dydaktycznych;
•
organizowanie i przeprowadzanie akcji promujących Pielęgniarstwo;
udział w akcjach edukacyjno-profilaktycznych tj.: warsztaty dla licealistów, zajęcia dla
przedszkolaków czy udział w akcji WOŚP bicie rekordu w jednoczasowym udzielaniu pierwszej
pomocy. Zapraszamy do wspólnego poznawania pielęgniarstwa.
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SKN ProNEO

Opiekun:
dr Ewa Wilkos
e-mail: ewawilkos82@gmail.com
Przewodnicząca Koła:
Natalia Gołuchowska
e-mail: goluchowskan@gmail.com
Siedziba:
Klinika Neonatologii WNoZ WUM
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
ul. Żwirki i Wigury 63A
02 - 091 Warszawa
e-mail: skn.wum.ProNeo@gmail.com

www.facebook.com/SKN-ProNeo-przy-Klinice-Neonatologii-WUM1623041124656553/
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fot. pracownik oddziału intensywnej opieki noworodkowej

Studenci z Koła ProNeo wraz z kierownikiem kliniki - panią profesor Bożeną
Kociszewską-Najman w trakcie stażu naukowego w National Center for Child Health
and Development w oddziale intensywnej opieki neonatologicznej w Tokyo
Studenci należący do koła biorą aktywny udział w pisaniu prac naukowych
oraz projektach i grantach realizowanych na terenie Kliniki Neonatologii. Wyniki
swoich badań prezentujemy na konferencjach w kraju oraz za granicą. W tym roku
nasi studenci reprezentowali nas między innymi w Porto, Antwerpii oraz Barcelonie.
Osoby zainteresowane mogą także uczestniczyć w dyżurach, gdzie poszerzają swoją
wiedzę na temat neonatologii.
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SKN Ratownictwa Medycznego
Opiekun:
mgr Karolina Kosiacka
e-mail: karolina.kosiacka@wum.edu.pl
Przewodnicząca Koła:
Agata Iwanow
e-mail: aikroppa@gmail.com
Siedziba:
Zakład Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM
ul. Litewska 14/16, pokój 203
00-576 Warszawa
e-mail: skn.ratownictwo.medyczne.wum@gmail.com

www.facebook.com/groups/2267956996791651/
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Opiekun SKN Ratownictwa Medycznego – mgr Karolina Kosiacka
Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego jest otwarte na studentów
wszystkich kierunków studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Głównym celem działalności Koła
jest utrwalanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ratownictwa medycznego
i medycyny ratunkowej.
W trakcie spotkań omawiamy i analizujemy zagadnienia przewidziane w programach
dydaktycznych, przedstawiane w literaturze branżowej, jak również studia przypadków,
wskazując poprawne postępowanie mające na celu ratowanie życia i zdrowia naszych
pacjentów. Symulacje akcji ratowniczych na fantomach są typowym elementem spotkań SKN
Ratownictwa Medycznego, dzięki czemu na każdym spotkaniu student może wczuć się w rolę
kierownika zespołu ratownictwa medycznego i podejmować decyzję w odniesieniu do
posiadanej obecnie wiedzy. Zdaniem Koła jest również zainteresowanie studentów pracą
naukową, umożliwienie im prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników na forum
członków Koła oraz konferencjach studenckich i branżowych. W planach mamy zajęcia
symulacyjne i wyjazdy/obozy naukowe. Serdecznie zapraszamy na spotkania już
od października!
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SKN Rozwoju Praktyki Pielęgniarskiej

Opiekun:
dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
e-mail: gwojcik@wum.edu.pl
Przewodnicząca Koła:
Iwona Szwed
e-mail: iwona.szwed196@gmail.com
Siedziba:
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WNoZ WUM
ul. Erazma Ciołka 27
01-445 Warszawa
e-mail: sknrozwojpielegniarstwa@wum.edu.pl

www.zps.wum.edu.pl/content/studenckie-ko%C5%82o-naukowe-rozwojupraktyki-piel%C4%99gniarskiej

www.facebook.com/SKN-Rozwoju-Praktyki-Piel%C4%99gniarskiej255750495196510/
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Członkowie Koła SKN Rozwoju Praktyki Pielęgniarskiej oraz jego
przewodnicząca – Iwona Szwed
Cześć, mam na imię Iwona! Zapraszam Cię do naszego koła, którego jestem
przewodniczącą. Tak jak i Ty, uczę się pielęgniarstwa, ale dzięki opiekunom naszego koła znam
już odpowiedź, co będę robić za 5 lat. Rozwijać i Tworzyć Nowoczesne Polskie Pielęgniarstwo!
Kontakt do mnie znajdziesz wyżej, napisz, zadzwoń odpowiem na wszystkie Twoje pytania!
Jesteś na studiach pielęgniarskich, a w tym momencie nie wyobrażasz sobie pracy
w bezpośrednim kontakcie z pacjentem? Zapraszamy do nas! Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy
swoją pasją i zamiłowaniem do pielęgniarstwa chcą pokazać jak bardzo ważną rolę odgrywa
ono w ochronie zdrowia. Nasza profesja rozwija się w szybkim tempie, czas zaprezentować ją
światu!
Koło dedykowane studentom kierunku pielęgniarstwo zainteresowanych rozwojem
swojej dyscypliny. Koło zajmuje się zagadnieniami związanymi z upowszechnianiem
innowacyjnych rozwiązań w praktyce pielęgniarskiej oraz współuczestniczy w opracowywaniu
projektów zmian systemowych w pielęgniarstwie. Działalność koła obejmuje tworzenie
wspólnych prac i projektów w kraju oraz możliwość uczestniczenia w pracach
międzynarodowych organizacji studenckich, zdobywanie doświadczenia w działalności
na rzecz środowiska pielęgniarskiego oraz możliwość poznania nowych ludzi, a w szczególności
zrzeszanie młodych, prężnie działających studentów pielęgniarstwa.
Kluczowe obszary tematyczne pracy SKNRPP w roku 2019/2020
1. Prace badawcze i analityczne dotyczące definiowania poziomów kompetencyjnych
w praktyce pielęgniarskiej.
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2. Współpraca z liderami praktyki pielęgniarskiej, przedstawicielami kadry zarządzającej
oraz wybitnymi absolwentami w zakresie pogłębiania wiedzy na temat ścieżek kariery
zawodowej absolwentów studiów pielęgniarskich.
3. Promowanie Zaawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej APN w środowisku zawodowym
pielęgniarek oraz popularyzacja modelu wśród decydentów.
Działalność:
Spotkania z liderami i wybitnymi przedstawicielami zawodu,
Organizacja Konferencji/Sesji Studenckiej
Współudział w realizacji Kampanii Społecznej: Nursing Now
Organizacja praktyk fakultatywnych dla członków Koła
„Nasze Koło podejmuje wyzwanie przełamywania barier w myśleniu o pielęgniarstwie
i poszukiwania nowych bardziej efektywnych rozwiązań warunkujących rozwój praktyki
zawodowej”.
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SKN Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia

Opiekunowie:
dr hab. n. o zdr. Dominik Olejniczak
e-mail: dominikolejniczak@op.pl
dr Aneta Duda-Zalewska
e-mail: aneta.duda-zalewska@wum.edu.pl
mgr Aleksandra Kielan
e-mail: aleksandra@kielan.eu
Przewodnicząca Koła:
Donata Korvel
e-mail: donata.korvel@gmail.com
Siedziba:
Zakład Zdrowia Publicznego WNoZ WUM
Szpital Banacha blok F
ul. Nielubowicza 5a
02-097 Warszawa
e-mail: skn.zdrowia.publicznego@gmail.com
www.sknzp.wum.edu.pl/

www.facebook.com/SKN-Zdrowia-Publicznego-Promocja-Zdrowia729946113696981/?fref=ts
www.instagram.com/sknzpwum/
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Członkowie SKN Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia
Czym się zajmujemy?
SKN Zdrowia Publicznego sekcja Promocji Zdrowia działa przy Zakładzie Zdrowia
Publicznego WUM.
Początek działalności to rok akademicki 2003/2004.
Nasza działalność to m.in.:
•
•
•
•

organizacja i udział w konferencjach naukowych (w tym międzynarodowych,
we współpracy m.in.: z fundacjami) i wydarzeniach "uczelnianych"
promocja zdrowia w szkołach (warsztaty dla dzieci i młodzieży)
promocja zdrowia seniorów (warsztaty dla seniorów)
prezentowanie referatów naukowych

Spotykamy się, by zdobywać wiedzę i doświadczenie, by dyskutować i poszukiwać
rozwiązań problemów z zakresu zdrowia publicznego oraz przede wszystkim by realizować
swoje pasje i umiejętności. Uczestnikami koła naukowego są głównie studenci zdrowia
publicznego.
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SKN Żywienia Klinicznego

Opiekunowie:
prof. CMKP dr hab. n. med. Jacek Sobocki
e-mail: j.sobocki@mp.pl
mgr Zuzanna Zaczek
e-mail: zuzanou@gmail.com
mgr Karolina Dąbrowska
e-mail: k.lachowicz89@gmail.com
Przewodnicząca Koła:
Agata Fusiarz
e-mail: agata.fusiarz@gmail.com
Siedziba:
Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa
e-mail: skn.zywienie@gmail.com

www.facebook.com/zywieniekliniczne/

www.instagram.com/zywieniekliniczne/
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Przewodnicząca SKN Żywienia Klinicznego – Agata Fusiarz
Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego WUM to społeczność zrzeszająca
studentów dietetyki, lekarskiego, pielęgniarstwa, farmacji oraz kierunków pokrewnych. Naszą
rozpoznawalność budujemy w prężnie działających mediach społecznościowych oraz biorąc
udział w uczelnianych, ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeniach. Prowadzimy
również ogólnodostępne webinary ze specjalistami światowej klasy, dzięki którym zwiększamy
świadomość żywieniową w społeczeństwie. Naszą pasją jest dietetyka, a w szczególności
aspekty związane z żywieniem klinicznym. Nasi członkowie zrealizowali mnóstwo projektów na
przestrzeni ostatnich lat. Stworzyliśmy jako pierwsi w historii WUM już dwa kursy
e-learningowe, służące studentom do poszerzania swojej wiedzy w zakresie żywienia
klinicznego oraz mikrobioty jelitowej. Z powodzeniem publikujemy samodzielnie tworzone
e-booki z przepisami – mamy na koncie e-book świąteczny „Święta Pełne Smaku”, oraz będący
na ostatniej prostej e-book kierowany do pacjentów wymagających dodatkowego wsparcia
żywieniowego z wykorzystaniem doustnych suplementów pokarmowych (ONS – oral
nutritional supplements), nad którego tworzeniem współpracujemy z czołowymi producentami
żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (Fresenius Kabi, Nutricia, BBraun, Olimp
Labs). Bierzemy udział w różnych akcjach w tematyce promocji zdrowia m.in. w Pikniku
Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik czy Skonsultuj z Farmaceutą. Członkowie
SKN od kilku lat mogą angażować się w tworzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Żywienie bez Granic, która daje możliwość zdobycia wielu umiejętności miękkich. Głównym
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celem naszego SKN jest uświadomienie wagi żywienia klinicznego oraz tego, jak istotne jest
podejście interdyscyplinarne w procesie leczenia pacjenta. Zapraszamy bardzo serdecznie
wszystkich, którym ten cel nie jest obcy oraz tych, którzy szukają miejsca do rozwoju i realizacji
swoich pomysłów.
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SKN Żywienia Człowieka

Opiekun główny:
Marianna Hall
e-mail: mhall@wum.edu.pl
Opiekun pomocniczy:
Leszek Wronka
e-mail: leszek.wronka@wum.edu.pl
Przewodnicząca Koła:
Zuzanna Anyszewska – studentka III roku studiów licencjackich na kierunku
dietetyka
e-mail: anyszewskazuzanna@gmail.com

Siedziba:
Zakład Żywienia Człowieka WNoZ WUM
ul. Erazma Ciołka 27
01 -445 Warszawa
e-mail: sknzywieniaczlowieka@wum.edu.pl
www.zzc.wum.edu.pl/content/studenckie-ko%C5%82o-naukowedietetyk%C3%B3w

www.facebook.com/SKN-%C5%BBywienia-Cz%C5%82owieka-WUM2029076530751525/
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fot. mgr Leszek Wronka

Członkowie SKN Żywienia Człowieka
Działalność w Studenckim Kole Naukowym Żywienia Człowieka umożliwia utrwalanie
wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu żywienia człowieka poprzez edukację żywieniową
i poradnictwo dietetyczne podczas warsztatów, konferencji czy innych eventów. Ponadto
umożliwia prowadzenie prac badawczych, prezentacji ich wyników czy zdobywanie wiedzy
na temat metodologii pracy naukowej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KOŁ NAUKOWYCH:
www.wnoz.wum.edu.pl/pl/content/studenckie-koła-naukowe-wydziału
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ORGANIZACJE OGÓLNOUCZELNIANE

Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN)

e-mail: stn.wum@gmail.com
www.stn.wum.edu.pl

www.facebook.com/STNWUM/

fot. Dział Fotomedyczny WUM
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Studenckie Towarzystwo Naukowe jest organizacją studencką działającą na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od ponad 65 lat. Skupia wszystkich
studentów będących członkami Kół Naukowych działających przy naszej Uczelni.
Organem decyzyjnym STN jest Zarząd. Jego członkowie zajmują się szeroko rozumianą
obsługą ruchu naukowego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: obsługą
działalności Kół Naukowych, przyznawaniem Złotej Odznaki – nagrody dla najlepszych
studentów, pomocą finansową i merytoryczną w organizacji konferencji studenckich,
zbieraniem dokumentów w sprawach obozów naukowych oraz mini-grantów,
organizacją spotkań informacyjnych i warsztatów, oraz wieloma innymi projektami
i przedsięwzięciami.
Cele Studenckiego Towarzystwa Naukowego:
•
zapewnienie optymalnych warunków działania Członkom Studenckiego
Towarzystwa Naukowego
•
pomoc w realizowaniu prac badawczych prowadzonych w jednostkach
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
•
umożliwianie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych
badań przez studentów i młodych absolwentów
•
organizacja Warsaw International Medical Congress – jednej z największych
konferencji studenckich w Europie
Naszym Opiekunem jest wybitny naukowiec prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu
Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
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Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny (EMSA)

e-mail: emsawarszawa@gmail.com
www.emsa.waw.pl

www.facebook.com/emsawarszawa
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Prezes Oddziału EMSA Warszawa - Justyna Mirko
European Medical Students' Association, w skrócie EMSA, to międzynarodowa
organizacja zajmująca się edukacją medyczną i organizacją warsztatów mających na celu
poszerzenie wiedzy, podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych doświadczeń przez studentów.
EMSA Warszawa stwarza wiele okazji do ciągłego rozwoju i nabywania doświadczenia
na polach innych niż medycyna.
Działalność studencka w tej organizacji popycha do rozwijania swoich pasji,
poszerzania wiedzy o świecie oraz twórczego wykorzystywania wolnego czasu w pracy dla
innych.
Dzięki wyjątkowo przyjaznej atmosferze wewnętrznej, inspirującej do kreatywności
oraz samokształcenia w ciągu kilku lat EMSA wpisała się w świadomość studentów i dla wielu
z nich jest sposobem na spędzenie wolnego czasu i rozwój – obecne zrzeszamy ponad 200
aktywnych członków działających w 17 projektach w tym w projekcie "Meet the Dietician"!
Działalność EMSA łączy przyjemne z pożytecznym. Stwarza okazje do poznania
ciekawych ludzi i budowania globalnej sieci kontaktów. Celem działań organizacji jest
ćwiczenie elastyczności, kreatywności, umiejętności pracy w zespole i zdolności przewodzenia
w grupie. EMSA pozwala odkryć studentowi jego nieznane dotychczas oblicza. Zapraszamy do
dołączenia do EMSA i do kandydowania w wyborach!

104

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA)

e-mail: prezydent@warszawa.ifmsa.pl
www.warszawa.ifmsa.pl

www.facebook.com/IFMSAwarszawa/

https://www.instagram.com/ifmsa_poland_warsaw/
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fot. archiwum prywatne z praktyk klinicznych
Prezydent Oddziału Warszawa IFMSA-Poland - Janusz Świeczkowski-Feiz
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland to
największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca studentów kierunków medycznych
oraz ich absolwentów, działająca nieprzerwanie od 1956 roku. Jesteśmy jednym z
członków IFMSA - federacji zrzeszającej ponad 1,5 miliona studentów kierunków
medycznych z ponad 130 krajów świata. Organizujemy liczne konferencje (m.in.
Szczep (się) świadomie, Zaburzenia odżywiania, Seksualia), warsztaty dla studentów
(np. szycia chirurgicznego czy osłuchiwania) oraz wiele akcji promocji zdrowia w
przestrzeni publicznej i szkołach. Z nami możecie także wyjechać do najróżniejszych
zakątków świata! Portugalia, Tajlandia, Japonia, Ghana, Brazylia - to tylko kilka z
wielu krajów, do których co roku wyjeżdżają członkowie naszego stowarzyszenia.
Mogą spędzić tam miesiąc ucząc się w szpitalu lub laboratorium badawczym,
jednocześnie poznając studentów kierunków medycznych z całego świata,
odkrywając nową kulturę i podróżując.
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Akademicki Związek Sportowy (AZS)

e-mail: azs.wum@gmail.com
www.azs.wum.edu.pl

www.facebook.com/AzsWum/
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fot. Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Jerzy Chrzanowski
Studenci WNoZ (podobnie jak i innych Wydziałów) oprócz zajęć dydaktycznych z
wychowania fizycznego (zajęcia do wyboru, szeroki wachlarz możliwości – od gier sportowych,
różnych form fitness, siłowni, wspinaczki, zajęć na pływalni czy jogi) mogą uczestniczyć w
treningach sekcji sportowych i rekreacyjnych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku
Sportowego WUM.
Pełen
plan
jest
dostępny
na
stronie
www.swfis.wum.edu.pl/sites/swfis.wum.edu.pl/files/plan.xls
Pod tym linkiem: www.azs.wum.edu.pl/node/141 jest dostępny wykaz wszystkich
sekcji KU AZS WUM, z podziałem na sekcje sportowe i rekreacyjne oraz z zaznaczeniem, na
których sekcjach można zaliczyć zajęcia z wychowania fizycznego.
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PROJEKTY BIZNESOWE I KARIERA

Biuro Karier WUM

Siedziba:
Centrum Dydaktyczne WUM
ul. Księcia Trojdena 2a, pokój 214/215
02-091 Warszawa
Kontakt:
tel: (0-22) 57 20 909
e-mail: biurokarier@wum.edu.pl
www.kariera.wum.edu.pl

www.facebook.com/BiuroKarierWUM/
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fot. Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM

Zapraszamy studentów do korzystania z oferty Biura Karier:
•
•
•
•
•
•

Konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem
Coaching i mentoring
Oferty pracy, praktyk i staży
Spotkania z pracodawcami
Medyczne Targi Pracy i Praktyk www.targi.wum.edu.pl
Udział w projekcie Doradztwo w Karierze
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Inkubator UW

Oferta Inkubatora (m.in. bezpłatne zajęcia dla studentów z zakresu biznesu,
technologii i kompetencji miękkich oraz możliwość skorzystania z przestrzeni) jest
skierowana także do studentów, doktorantów i pracowników Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
Siedziba:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101, p. 1.125
02-089 Warszawa
Kontakt:
tel: (0-22) 554 07 35
e-mail: kontakt@inkubator.uw.edu.pl
www.inkubator.uw.edu.pl

www.facebook.com/InkubatorUW
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fot. Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego

Paulina Cisz
Pełniła funkcję Ambasadora i Community Officer w Inkubatorze UW
Z propozycji IUW mogą korzystać studenci i absolwenci do 2 lat po ukończeniu
studiów, doktoranci i pracownicy UW i WUMu. W skrócie możemy podzielić je na
następujące obszary: rozwój osobisty, zdobywanie wiedzy i kompetencji dla siebie
oraz wsparcie dla projektów i pomysłów na biznes. Można zapisać się na szkolenia
i warsztaty spośród 5 ścieżek tematycznych: Tech, Self, Startup, Science i Social, szukać
inspiracji na organizowanych co jakiś czas wydarzeniach Inspiro lub IdeaMixer lub
dopracowywać swój pomysł na konkretny projekt czy produkt pod okiem mentora.
Dla bardziej zaawansowanych, którzy proces planowania i tworzenia startupu mają
już za sobą, istnieje możliwość preinkubacji, która pozwala na wprowadzenie
własnego biznesu na rynek przy znacznym ograniczeniu ryzyka. Poza tym, zawsze
można wpaść do każdej z czterech przestrzeni Inkubatora i napić się pysznej kawy.
Zdecydowanie polecam sprawdzić i śledzić na bieżąco informacje umieszczane
na
stronie
internetowej
www.iuw.edu.pl
oraz
na
facebookowym
fanpage’u - Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego (fragment wywiadu z Pauliną
Cisz do portalu Uczelnie.pl).
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PROMOCJA WNOZ
Chciałbyś zaangażować się w promocję Wydziału Nauk o Zdrowiu? Masz ciekawy
pomysł na zaprezentowanie kierunków WNoZ-u?
Zapraszamy do kontaktu pod adresem: dominika.robak@wum.edu.pl

fot. Dział Fotomedyczny WUM

fot. Dział Fotomedyczny WUM

fot. Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego

113

STREFA KULINARNA

Polecane punkty gastronomiczne
Margot. Restauracja, Catering
adres: parter w Rektoracie WUM
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
(kuchnia polska, śniadania, obiady, kawa, herbata, desery)
Przykładowe pozycje z menu:
Jajecznica na maśle
Omlet z szynką
Tost francuski z dżemem
Zupa
Danie dnia
Dania jarskie
Surówka

Margot. Restauracja, Catering
adres: Centrum Dydaktyczne WUM
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa
(kuchnia polska, śniadania, obiady, kawa, herbata, desery)
Przykładowe pozycje z menu:
Zestaw obiadowy
Zupa
Makarony
Naleśniki
Tortille
Kawa Czarna
Herbata
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Bistro „Miło” (zniżka dla studentów)
adres: ul. Księcia Trojdena 11, 02-109 Warszawa
(kuchnia europejska, śniadania, lunche, kawa)
Przykładowe pozycje z menu:
Śniadanie angielskie
Owsianka z gruszką
Kanapki
Tosty
Naleśniki
Zupa dnia
Danie dnia
Desery

EMKA Catering i bar restauracyjny
adres: Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
(kuchnia polska, smaczne, domowe jedzenie, śniadania, lunche, kawa
i inne napoje)
Przykładowe pozycje z menu:
Zestaw dnia
Kotlety ziemniaczane z pieczarkami
Leczo warzywne + pieczywo
Naleśniki ze szpinakiem, surówka
Schab pieczony, ziemniaki, surówka
Gołąbek w sosie, ziemniaki
Pierogi z soczewicą
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Bistro, Pizza, Cafe - La Vittoria Bistro
adres: Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe WUM, I piętro
ul. Księcia Trojdena 2C, 02-109 Warszawa
(kuchnia europejska, przekąski, śniadania, sałatki, zupy, makarony, pizze, desery, kawa,
koktajle i inne napoje)
Przykładowe pozycje z menu:
Pieczywo czosnkowe z serem
Śniadanie angielskie
Tosty po francusku
Sałata Cezar
Zupa dnia
Quesadilla z kurczakiem
Pieczona pierś z kurczaka
Shake czekoladowy
Kawa czarna

Restauracja Akwarium
adres: Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
(kuchnia polska, śniadania, obiady, włoska kawa, desery, kanapki, słodycze, napoje)
Przykładowe pozycje z menu:
Kiełbasa na gorąco
Jajecznica z szynką
Kanapka
Sałata ze świeżych warzyw
Pierogi na słodko
Nuggetsy z surówką i ziemniakami
Pierogi
Kotlet Schabowy
Makaron dnia
Zupa dnia
Kawa
Herbata
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Joker. Restauracja, kawiarnia
adres: Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM
ul. Stefana Banacha 1a, 02-097 Warszawa
(kuchnia polska, śniadania, zupy, dania gorące, dodatki)
Przykładowe pozycje z menu:
Zestaw śniadaniowy
Omlet
Jajecznica
Zupa pomidorowa
Naleśniki z serem
Kotlet schabowy
Warzywa zasmażane

Bar Azjatycki Van Binh
adres: ul. Stefana Banacha 1, 00-001 Warszawa
(specjały kuchni wietnamskiej i chińskiej)
Przykładowe pozycje z menu:
Zupa z kurczakiem
Sajgonki
Kurczak z warzywami/w pięciu smakach/w sosie curry
Wieprzowina po Chińsku
Schab
Wołowina z warzywami i grzybami mun –
Krewetki
Makarony
Dania Tajskie
Dania bezmięsne
Desery
Herbata/Kawa
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Kawiarnia Cophi (zniżka dla studentów 10%)
adres: Centrum Medyczne WUM
ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa
(kawa, kanapki, napoje)
Przykładowe pozycje z menu:
Kawa
Herbata
Ciastko owsiane
Brownie
Kanapka

Kawiarnia Caffedra Medica
adres: Centrum Dydaktyczne WUM
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa
(napoje ciepłe i zimne, przekąski ciepłe i zimne, śniadania)
Przykładowe pozycje z menu:
Świeży sok
Herbaty
Kawa Americano
Ice Latte
Shake kokosowy
Kanapka
Sałatka
Deser
Croissant
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Restauracja SHUK (zniżka dla studentów 10%)
adres: ul. Grójecka 107, 02-101 Warszawa
(kuchnia z Bliskiego Wschodu, śniadania, dania główne, pasty, zimne
i gorące przystawki, street food, zupa, sałatki, desery)
Przykładowe pozycje z menu:
Pikantny omlet z greckim serem graviera
Pide z serem i ananasem
Makaron z pesto
Hummus
Stek z kalafiora
Halloumi burger
Shakshuka z bakłażanem
Chałwa

Kuchnia za ścianą
Adres: ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa
(kuchnia polska, zmienne menu, potrawy mięsne, wegetariańskie, wegańskie, ze świeżych
składników)
Przykładowe pozycje z menu:
Zupy
Dania dnia (np. Tortilla z kurczakiem i warzywami, Krokiety ziemniaczane z pieczarką i serem
żółtym, Gulasz wege z fasolą i pomidorami)
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Studencka Strefa Relaksu WUM
adres: Centrum Dydaktyczne WUM, poziom -1
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa

fot. Dział Fotomedyczny WUM

To 180 metrów kwadratowych powierzchni, gdzie studenci mogą odpocząć
między zajęciami, podgrzać posiłek, przygotować gorące napoje, naładować
urządzenia elektroniczne oraz samodzielnie lub wspólnie się pouczyć.
Studencka Strefa Relaksu to:
I.
II.
III.

Strefa kuchenna z funkcją zmywania, podgrzewania posiłków (kuchenki
mikrofalowe), dystrybucji wody zimnej i ciepłej, sortowania odpadków
Strefa spożywania posiłków - oferująca 24 miejsca siedzące przy stołach
i stolikach
III. Strefa chilloutu - składająca się z trzech trzykolorowych wysp - kanap
(czerwona, niebieska, żółta), zbudowanych łącznie z 56 wygodnych
siedzisk. Można tu również skorzystać z uniwersalnych zbiorowych
ładowarek do smartfonów, tabletów, laptopów i innych urządzeń
przenośnych.

(źródło: Biuro Prasowe WUM, www.wum.edu.pl/2017-10-24-studencka-strefarelaksu)

120

STREFA WELL-BEING
Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna Dla Studentów
Usługi oferowane przez Poradnię obejmują poradnictwo psychologiczne,
coaching, krótkoterminową terapię indywidualną oraz konsultacje seksuologiczne.
Porady udzielane są przez zespół specjalistów (psychologów, seksuologów)
w gabinecie 102 w budynku WUM przy ul. Litewskiej 14/16
. Zapraszamy
do umawiania się na konsultacje drogą mailową, kierując korespondencję na adres
koordynatora prac Poradni, dr Magdaleny Łazarewicz z Zakładu Psychologii
i Komunikacji Medycznej WUM (magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl). Konsultacje są
darmowe. Więcej praktycznych informacji znajduje się na stronie:
www.ucs.wum.edu.pl

Studencka Strefa Relaksu WUM
adres: Centrum Dydaktyczne WUM, poziom -1
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa

fot. Dział Fotomedyczny WUM
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STREFA KULTURY

Chór WUM
www.chor.wum.edu.pl

www.facebook.com/chorwum/

Orkiestra WUM

www.orkiestra.wum.edu.pl

www.facebook.com/orkiestraWUM/
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Teatr Magiczny WUM

www.facebook.com/pg/magiczny.teatr/

Czasopismo studentów WUM – GALEN

www.galen.wum.edu.pl

www.facebook.com/Galen.WUM
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STREFA IMPREZY
Klubokawiarnia Medyka
adres: ul. Wojciecha Oczki 1A, 02-007 Warszawa
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Mapa lokalizacji Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
Źródło: www.mapa.wum.edu.pl
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