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• Największy Wydział na Uczelni

• Struktura złożona z ponad 20 jednostek naukowo-dydaktycznych

• Bogata oferta edukacyjna

• Najwyższy poziom nauczania

• Wysokie miejsca w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 

• Wykorzystywanie nowoczesnych metod dydaktycznych

• Autorskie programy kształcenia

• Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna

• Innowacyjne projekty badawcze

• Konferencje i seminaria o szerokim zakresie tematycznym

• Rozwinięta współpraca międzynarodowa

• Szeroka działalność studencka – ponad 20 Studenckich Kół Naukowych!

Wydział Nauki o Zdrowiu

Fot. Tomasz Jędrzejewski, Dział Fotomedyczny WUM



Oferta i Rekrutacja

Studia:

• I stopnia stacjonarne 

• II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

• doktoranckie

Uprawnienia do nadawania stopni:

• doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

• doktora nauk o zdrowiu

• doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu

Procedury związane z nadaniem tytułu naukowego profesora 

w dziedzinie nauk o zdrowiu

Najbogatsza oferta kształcenia podyplomowego 

dla pielęgniarek i położnych w uczelniach medycznych w kraju

(szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne)

www.rekrutacja-info.wum.edu.pl
Jarosław Oktaba, Dział Fotomedyczny WUM



Dietetyka

OFERTA EDUKACYJNA 

Studia I stopnia (stacjonarne) 
Studia II stopnia (stacjonarne) 
Studia II stopnia (niestacjonarne)

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY 

Biochemia ogólna i żywności 
Podstawy żywienia człowieka
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
Ekologia i ochrona środowiska
Edukacja żywieniowa
Edukacja konsumencka
Żywienie człowieka
Dietetyka kliniczna
Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Suplementy diety
Ocena i prognozowanie potrzeb zdrowotnych
Prawo żywnościowe

* dostęp studentów do zróżnicowanej bazy klinicznej - czynnik wyróżniający dietetykę WNoZ-u 
na tle kierunków związanych z dietetyką, prowadzonych przez inne uczelnie w Polsce

Fot. Zuzanna Zaczek



SYLWETKA ABSOLWENTA
• planowanie racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
• przygotowywanie potraw wchodzących w skład poszczególnych diet
• kontrola jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
• organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego
• dokonywanie oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów
• rozpoznawanie i leczenie chorób dietozależnych, niedożywienia oraz innych zaburzeń odżywiania
• wspólnie z lekarzem stosowanie żywienia klinicznego
• zarządzanie placówkami poradnictwa dietetycznego

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY
Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, sanatoria)
Instytucje publiczne, komercyjne i społeczne
Instytucje medyczne
Gabinety dietetyczne, poradnie specjalistyczne – gastrologiczne, chorób metabolicznych
Zakłady żywienia zbiorowego oraz dostarczające pożywienie do szpitali 
Firmy cateringowe i gastronomiczne
Zakłady przemysłu spożywczego (spółdzielnie mleczarskie, zakłady mięsne)
Dziennikarstwo 
Produkcja żywności
Placówki oświatowe
Nauka
Placówki sportowe
Salony urody
Szkolenia i promocja zdrowego żywienia
Przedsiębiorczość 
Organizacje konsumenckie

WYPOWIEDŹ ABSOLWENTKI:
"Ze względu na praktyczny profil kierunku Dietetyka, już w trakcie studiów można znaleźć pracę.  Firmy  
z wielu branży - od gabinetów dietetycznych, przez siłownie, sklepy ze zdrową żywnością, po firmy 
produkujące żywność - oferują zarówno staże, jak i pracę, dostosowaną do poziomu kandydata.            
Na każdym roku zajęć jest dużo, ale da się pogodzić pracę i studia, nawet stacjonarne (dzienne)" 
– fragment artykułu Wandy Baltazy – absolwentki studiów II stopnia na kierunku dietetyka WNoZ WUM 
w roku 2015, doktorantki w Zakładzie Biologii Medycznej WUM, zatrudnionej na WUM jako wykładowca, 
dietetyka sportowego i klinicznego, zaangażowanego m.in. w działalność szkoleniową i medialną.

Dietetyka

Fot. Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM



Pielęgniarstwo

OFERTA EDUKACYJNA

I Stopnia (stacjonarne)
II Stopnia (stacjonarne)
II Stopnia (niestacjonarne)
Szkolenia podyplomowe dla pielęgniarek – specjalizacje, kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Podstawy pielęgniarstwa
Podstawowa opieka zdrowotna
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
Badania Naukowe w pielęgniarstwie
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
Język migowy
Opieka paliatywna
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

* szeroki moduł kształcenia geriatrycznego, skupiający się na przygotowaniu studentów do opieki 
nad osobami starszymi oraz moduł pedagogiczny, pozwalający absolwentom prowadzić 
zawodowe kształcenie pielęgniarek

Fot. Tomasz Jędrzejewski, Dział Fotomedyczny WUM



SYLWETKA ABSOLWENTA
• samodzielne wykonywanie zawodu - świadczenie opieki zdrowotnej osobom w różnym stanie 
zdrowia i różnym wieku, zarządzanie opieką, współpraca w zespołach opieki zdrowotnej 
• opracowywanie i realizowanie programów edukacji zdrowotnej, uczestniczenie w pracach zespołów 
naukowo-badawczych, prowadzenie działalności naukowej 
• kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
• pełnienie funkcji kierowniczych

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY
Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, m.in.:
• szpitale
• przychodnie
• zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze 
• ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej 
• domy opieki społecznej
• prywatne gabinety, np. medycyny estetycznej
Duże firmy farmaceutyczne
Ośrodki zajmujące się badaniami klinicznymi
Szkolnictwo (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)
Uczelnie wyższe
Organy administracji publicznej 

WYPOWIEDŹ ABSOLWENTA
„Studia w Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM dały mi możliwość poszerzania nie tylko mojej wiedzy, ale 
także zainteresowań. Od pierwszego roku studiów byłam członkiem kilku Studenckich Kół Naukowych, 
dzięki którym miałam szansę obserwować m.in. całą procedurę pobierania narządu i przeszczepienia 
serca. Dawały mi one także możliwość współorganizowania konferencji naukowych, uczestniczenia       
w obradach Rady Wydziału oraz wyjazdu na krajowe i zagraniczne staże” 
– Urszula Zuzanna Szewc - absolwentka studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo WNoZ WUM     
w roku 2017, doktorantka w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego WUM, nauczyciel akademicki       
i promotor prac licencjackich dla studentów kierunku pielęgniarstwo, zatrudniona w Grupie LUX MED.

Pielęgniarstwo

Fot. Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM



Położnictwo

OFERTA EDUKACYJNA

Studia I stopnia (stacjonarne)
Studia II stopnia (stacjonarne)
Studia II stopnia (niestacjonarne)

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Podstawy opieki położniczej
Techniki położnicze i prowadzenie porodu
Neonatologia i opieka neonatologiczna
Farmakologia
Kształcenie w zakresie ginekologii i opieki ginekologicznej
Onkologia ginekologiczna
Chirurgia
Badania naukowe w położnictwie
Psychologia kliniczna
Nowoczesne techniki diagnostyczne
Intensywny nadzór położniczy
Zarządzanie w położnictwie
Recepty w praktyce położnej

* zajęcia odbywają się m.in. w nowoczesnej, zaopatrzonej w najwyższej klasy aparaturę, 
Klinice Położnictwa i Perinatologii WNoZ WUM w Szpitalu Pediatrycznym WUM

Fot. Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM



SYLWETKA ABSOLWENTA
• świadczenia zdrowotne wobec kobiety ciężarnej, rodzącej, będącej w połogu i chorej ginekologicznie
• specjalistyczna ambulatoryjna i podstawowa opieka zdrowotna
• samodzielne prowadzenie i przyjmowanie porodów prawidłowych 
• opieka nad matką i noworodkiem 
• nadzór nad opieką położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską
• prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej, np. w zakresie przygotowania do rodzicielstwa
i urodzenia dziecka 
• realizowanie procesu kształcenia położnych
• pełnienie funkcji kierowniczych
• prowadzenie badań naukowych

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY
Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:
• Oddziały położnicze, ginekologiczne i neonatologiczne, niemowlęce, patologii noworodka, patologii
  ciąży, chirurgii noworodka
Lecznictwo zamknięte
Ośrodki położniczej opieki domowej
„Szkoły Rodzenia”

WYPOWIEDŹ ABSOLWENTKI
„Na studiach mogłyśmy nauczyć się wszelkich procedur medycznych, np. wkuć oraz szycia, a także 
przyjmowania porodu. Jestem tak zafascynowana położnictwem, że na pewno pójdę na studia magisterskie” 
 - Zuzanna Zawadzka - absolwentka studiów I stopnia na kierunku położnictwo WNoZ WUM, obecnie 
studentka II roku studiów II stopnia, koordynator ds. finansów w Zarządzie Samorządu Studentów Wydziału 
Nauki o Zdrowiu WUM.

Położnictwo

Fot. Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM



OFERTA EDUKACYJNA

Studia I stopnia (stacjonarne)

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Medycyna ratunkowa – organizacja Państwowego Ratownictwa Medycznego
Medycyna katastrof
Pierwsza pomoc BLS
Medycyna ratunkowa – ćwiczenia w jednostkach systemu PRM
Medyczne czynności ratunkowe – techniki zabiegów medycznych
Medyczne czynności ratunkowe – zaawansowane czynności ratunkowe
Medyczne czynności ratunkowe w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
Medyczne czynności ratunkowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Obóz sprawnościowy GOPR
Obóz sprawnościowy WOPR
Traumatologia narządów ruchu – zaawansowane czynności ratunkowe (ATLS)

*Zakład Ratownictwa Medycznego w zakresie organizacji zajęć praktycznych dla studentów stale 
współpracuje z następującymi jednostkami:
- z LPR -em- Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
- z SOR-em - Szpitalnym Odziałem Ratunkowym Szpitala Bielańskiego w Warszawie
- z SPZOZ-em - Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS w Siedlcach 

Ratownictwo medyczne

Fot. Michał Górny



SYLWETKA ABSOLWENTA
• zdobycie umiejętności pozwalających podjąć zatrudnienie w zespołach ratownictwa medycznego
• kwalifikacja do pracy na oddziałach szpitalnych, zwłaszcza szpitalnych oddziałach ratunkowych
• przygotowanie do prowadzenia zajęć szkoleniowych w:
- pracowniach dydaktyczno-naukowych
- laboratoriach 
- specjalistycznych pomieszczeniach dydaktycznych

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY
Stacje pogotowia ratunkowego
Izby przyjęć, szpitalne oddziały ratunkowe
Jednostki ratowniczych służb interwencyjnych (policja, straż pożarna, wojsko, straż graniczna, lotnictwo)
Organizacje ratownicze (PCK, WOPR, GOPR)
Praca jako instruktor pierwszej pomocy w placówkach oświatowych
Stanowisko koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych
Zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości
Służby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych
Prywatne firmy medyczne oferujące transport medyczny lub zabezpieczenie medyczne imprez
Zatrudnienie jako pomoc medyczna na obozach i koloniach

WYPOWIEDŹ ABSOLWENTA
„Studiowanie na kierunku Ratownictwo Medyczne było dla mnie niesamowitą przygodą! Poznałam wspaniałych 
ludzi, zdobyłam mnóstwo wiedzy niezbędnej do wykonywania mojej pracy na najwyższym poziomie.” – fragment 
wywiadu z Katarzyną Jesionowską - absolwentką studiów na kierunkach ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne 
WNoZ WUM, doktorantką w Zakładzie Ratownictwa Medycznego WUM, posiadającą doświadczenie w pracy w 
pogotowiu ratunkowym i na szpitalnym oddziale ratunkowym.

Ratownictwo medyczne

Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe



OFERTA EDUKACYJNA

Studia I stopnia
Nowy, autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich
W 2017 r. Oddział Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM dołączył 
do organizacji ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region

Studia II stopnia 
cztery specjalności do wyboru dla studentów:
- NOWA SPECJALNOŚĆ – Badania kliniczne i ocena technologii medycznych 
- Promocja zdrowia
- Zarządzanie w ochronie zdrowia
- Ścieżka ogólna (tylko na studiach niestacjonarnych)

UWAGA! 
Na studia II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne mogą aplikować absolwenci studiów I stopnia kierunków 
medycznych, a także takich kierunków, jak: administracja, biotechnologia, ekonomia, inżynieria biomedyczna, 
inżynieria środowiska, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, prawo, 
socjologia oraz zarządzanie.

Zdrowie publiczne

Fot. Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM



Zdrowie publiczne

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY
Ekonomika zdrowia
Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
Systemy opieki zdrowotnej w Polsce
Podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Finansowanie w ochronie zdrowia
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Polityka zdrowotna
Finanse publiczne

W ramach nowego, autorskiego programu:
moduł przedmiotów z cyklu KOP! – Kompetencji Oczekiwanych przez Pracodawców
Zarządzanie sobą w czasie
Budowanie relacji z klientem i techniki sprzedaży
Techniki uczenia się
Radzenie sobie ze stresem 
Mediacje i negocjacje
Networking i media społecznościowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia

oraz
przedmioty w języku angielskim
International Health Policy
Leadership in Public Health
Telemedicine and e-health
European Health Policy

"Pilotażowy program rozwoju liderów zdrowia publicznego - Strenghts-based leadership", oparty na 
diagnozie talentów i mocnych stron według idei Instytutu Gallupa (rozwój umiejętności przywódczych 
poprzez kontakt z doświadczonymi coachami certyfikowanymi przez Instytut Gallupa, program liderski 
złożony z trzech etapów: Testu StrenghtsFinder określającego mocne strony studenta, indywidualnych 
spotkań coachingowych oraz programu mentoringowego)

Dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Oddziału Zdrowia Publicznego 
WNoZ WUM na przeprowadzenie międzynarodowej akredytacji APHEA - Agency for Public Health 
Education Accreditation

Fot. Tomasz Jędrzejewski, Dział Fotomedyczny WUM



SYLWETKA ABSOLWENTA
• zrozumienie problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski, 
krajów Unii Europejskiej i świata
• udział w procesach decyzyjnych w zakresie zadań ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej różnych 
instytucji
• praca w instytucjach i jednostkach administracji rządowej, np. Ministerstwie Zdrowia, administracji 
samorządowej, np. Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miasta, jednostkach administracji publicznej wszyst-
kich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, jednostk-
ach nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających 
w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, 
w jednostkach naukowo-badawczych, firmach farmaceutycznych
• kompetencje do zajmowania stanowisk kierowniczych lub aby pełnić rolę eksperta, doradcy czy konsultan-
ta w państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych oraz podmiotach działających w obszarze    ochro-
ny zdrowia i zajmujących się problematyką zdrowia publicznego: opieką społeczno-medyczną, promocją 
zdrowia, edukacją prozdrowotną
• praca w agendach światowych, np. Światowej Organizacji Zdrowia  WHO oraz europejskich,                      
np. Komisji Europejskiej, the European Public Health Association, European Health Parliament 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY
AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
CIOP–PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
CMJ Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
GIS Główny Inspektor Sanitarny
GUS Główny Urząd Statystyczny
JST Jednostki samorządu terytorialnego
MZ Ministerstwo Zdrowia
NCN Narodowe Centrum Nauki
NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
NIGRiR Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
NIL Narodowy Instytut Leków
NIZP–PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
PIB Państwowy Instytut Badawczy
PIF Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
PIS Państwowa Inspekcja Sanitarna

WYPOWIEDŹ ABSOLWENTA
"Dziś studiowanie na kierunku zdrowie publiczne daje jeszcze więcej możliwości i jeszcze lepiej przygotowuje 
swoich absolwentów do pracy zawodowej. Tworzone są nowe specjalności, jak choćby badania kliniczne         
i ocena technologii medycznych. Po takich studiach to nas wyszukują pracodawcy, a nie odwrotnie."              
– fragment wywiadu z Aleksandrem Zarzeką - absolwentem studiów II stopnia na kierunku  zdrowie 
publiczne WNoZ WUM w roku 2015, doktorantem w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM, 
prawnikiem  w firmie Novartis.

Zdrowie publiczne

Fot. Tomasz Jędrzejewski, Dział Fotomedyczny WUM



Aktywny WNoZ

AKTYWNY WNoZ:

- Samorząd Studentów WNoZ WUM
- Studenckie Koła Naukowe
- udział w targach edukacyjnych i ważnych kampaniach zdrowotnych
- organizacja warsztatów z dziedziny nauk o zdrowiu
- uczestnictwo Wydziału w promocji Uczelni: Dniu Otwartym WUM, kampanii „WUModa na zdrowie”, 
  programie „Poznaj Uczelnię, zostań studentem” Biura Informacji i Promocji WUM



Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

wnoz@wum.edu.pl
www.wnoz.wum.edu.pl

www.facebook.com/WNoZ.WUM/ 

Fot. Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym 
(Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) 

od 1 października 2019 r.prawdopodobnie nastąpi zmiana w nazwie Wydziału, 
powstaną szkoły doktorskie oraz zmienią się zasady nadawania stopni naukowych i tytułów.


