
Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku

władze r historia r działalność dydaktyczna r działalność naukowa i współpraca 
międzynarodowa – Erasmus r Biblioteka Główna r czasopisma Uniwersytetu Medycznego  

w Białymstoku r kliniki uniwersyteckie r studenci

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Biuro Rektora:
tel. +48 85 748 54 04
fax +48 85 748 55 09

e-mail: rektor@umb.edu.pl

Kancelaria Ogólna:
tel. +48 85 748 54 15
fax +48 85 748 54 16

e-mail: kancelaria@umb.edu.pl



UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Biuro Rektora: 
tel. +48 85 748 54 04 
fax +48 85 748 55 09 
e-mail: rektor@umb.edu.pl

Kancelaria Ogólna: 
tel. +48 85 748 54 15 
fax +48 85 748 54 16
e-mail: kancelaria@umb.edu.pl



 1

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to nowoczesna, prężnie rozwijająca się Uczelnia wyższa, 

której misją jest jak najlepsze kształcenie profesjonalnej, odpowiedzialnej, nowoczesnej kadry 
medycznej; prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym; 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych we współpracy z podmiotami udzielającymi 
świadczeń medycznych oraz podejmowanie działań stanowiących odpowiedź na potrzeby 
społeczne.

Nasza Uczelnia stale inwestuje w rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Naukowcy wyjeżdżają na 
liczne stypendia naukowe, staże, szkolenia, wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach naukowych 
i dydaktycznych na świecie. Corocznie zwiększa się liczba współpracujących z naszą Uczelnią 
profesorów wizytujących, reprezentujących dynamicznie rozwijające się światowe ośrodki 
naukowo – badawcze.  Działania te procentują wzrostem dorobku naukowego pracowników Uczelni. 
Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku to eksperci w swoich dziedzinach nauki, 
zasiadający w komitetach naukowych, redakcjach czasopism  oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy.  
Dynamiczna i  kreatywna kadra to również ogromny potencjał w pozyskiwaniu funduszy 
zewnętrznych, zarówno naukowych, jak i unijnych oraz w komercjalizacji badań naukowych.  

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje wiele zadań naukowych  o istotnym znaczeniu 
dla regionu i kraju. Aktualnie strategicznymi projektami badawczymi są: innowacyjne badania 
kohortowe pozwalające na wykrycie chorób cywilizacyjnych we wczesnych stadiach ich  rozwoju 
(Białystok Plus) oraz  stworzenie referencyjnego modelu diagnostyki personalizowanej guzów 
nowotworowych (Strategmed).

Uczelnia dysponuje ultra nowoczesną  bazą naukowo-dydaktyczną, w skład której wchodzą 
m.in.: nowoczesny Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum 
Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Centrum Badań Klinicznych, Centrum Medycyny 
Doświadczalnej, Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych, 
Laboratorium Obrazowania Molekularnego. 

Potwierdzeniem wysokiej pozycji Uniwersytetu jest uzyskanie przez Centrum Badań 
Innowacyjnych UMB w 2012 roku statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW 
oraz wysoka ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, według której  
w czterostopniowej skali Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał 
prestiżową, najwyższą kategorię A+ jako najlepsza jednostka naukowa w grupie nauk o życiu. Wydział 
Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydział Nauk 
o Zdrowiu posiadają kategorią A. 

Aktualnie na 14 kierunkach studiuje ponad 4600 studentów, w tym 300 w języku angielskim. 
Absolwenci Uczelni przygotowani są do pracy z pacjentem, w trosce o jego dobro oraz poszanowanie 
uniwersalnych zasad etycznych, ale też  jako przyszli pracownicy nauki zgłębiający tajniki wiedzy, 
którą potrafią stosować  w praktyce. Młodzi zdolni, ambitni z pewnością  znajdą w naszej Uczelni 
odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju.

Dlatego też, przedstawiając powyższe, z całą odpowiedzialnością zapraszam do studiowania 
i współpracy z naszą Alma Mater. 

Rektor
prof. dr hab. Adam Krętowski
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H istoria Uniwersytetu Medycznego jest kontynuacją XVIII-wiecznej 
tradycji praktykowania medycyny oraz dbałości o zdrowie publicz-
ne w Białymstoku. W tym czasie działała pałacowa szkoła położnych, 

przekształcona później w jeden z nielicznych w kraju Instytut Akuszerii, za-
łożony przez dr Jakuba Michelisa na początku XIX wieku. W Instytucie dzia-
łała klinika, spełniająca funkcje zarówno lecznicze jak i dydaktyczne. 

Oficjalnie Uczelnia została powołana w 1950 r. jako dziesiąta w Polsce 
Akademia Lekarska. Wkrótce zmieniono jej nazwę na Akademię Medyczną. 
Główną siedzibą nowo powstałej placówki stał się Pałac Branickich. Pierw-
szym Rektorem Akademii Medycznej w Białymstoku został mianowany prof. 
Tadeusz Kielanowski wywodzący się ze środowiska lwowskiego. W gronie 
nauczycieli akademickich Uczelni znalazło się wielu przedwojennych pra-
cowników i absolwentów uniwersytetów z Wilna, Krakowa, Lwowa, Pozna-
nia, Warszawy czy Lublina. Naukę na Wydziale Lekarskim rozpoczęło 168 
studentów. Większość zakładów teoretycznych ulokowano w sąsiednim bu-
dynku – dawnym Seminarium Nauczycielskim – obecnie Collegium Primum. 
Gmachy przekazane Uczelni zostały zniszczone w 1944 r. Po zakończeniu 
wojny rozpoczęto ich odbudowę. Po powołaniu Akademii Medycznej przy 
pracach budowlano-remontowych pomagali również pracownicy i studen-
ci. Bazą kliniczną nowej Uczelni stały się funkcjonujące w mieście szpitale, 
ocalałe z pożogi wojennej. 

historia

HistoRiA

Wnętrze Pałacu po spaleniu w 1944 r.
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Studenci Akademii Medycznej podczas prac porządkowych przed nowym 
Domem Studenta

Rada Wydziału Lekarskiego 1952/1953. W środku Rektor prof. Tadeusz Kielanowski

W 1951 r. Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk medycznych. W 1955 r. pierwsi absolwen-
ci Wydziału Lekarskiego otrzymali dyplomy lekarza. Także w 1955 r. 
rozpoczęto wydawanie czasopisma naukowego Roczniki Akademii 
Medycznej w Białymstoku, które ukazują się do chwili obecnej, pod 
zmienionym tytułem Advances In Medical Sciences. 

Pierwsze dziesięciolecie Akademii Medycznej skończyło się nie-
małym sukcesem – w 1960 r. po raz pierwszy troje absolwentów Wy-
działu Lekarskiego uzyskało stopień naukowy doktora nauk medycz-
nych. Rok później przeprowadzono pierwsze przewody habilitacyjne. 
W 1962 r. oddano do użytku Państwowy Szpital Kliniczny.

Początkowo Akademia kształciła na jednym kierunku studiów 
– lekarskim. W 1969 r. poszerzono profil działalności Uczelni poprzez 
powołanie Oddziału Stomatologii. Osiem lat później powstał drugi 
w strukturze Akademii Medycznej Wydział – Farmaceutyczny z Od-
działem Analityki Medycznej (obecnie Wydział Farmaceutyczny z Od-
działem Medycyny Laboratoryjnej). 

W 1987 r. w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych przyszło 
na świat pierwsze w Polsce dziecko z zapłodnienia pozaustrojowego. 
W 1988 r. rozpoczął działalność Dziecięcy Szpital Kliniczny. W 1989 r. 
dokonano pierwszej w Białymstoku transplantacji nerki. W roku 
1999 przekazano do użytku budynek Collegium Novum i powołano 
Oddział Pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim, z którego w 2003 r. 
utworzono Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia (obecnie Wy-
dział Nauk o Zdrowiu).

W kolejnych latach powstało wiele nowych zakładów, klinik oraz 
samodzielnych pracowni. 

Na początku roku akademickiego 2011/2012 oddano do użytku 
dwa nowe budynki dydaktyczno-naukowe Uczelni: Euroregionalne 
Centrum Farmacji i Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk 
o Zdrowiu.

Historyczną datą dla Uczelni stał się rok 2008. 22 marca weszła 
w  życie ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku na-
zwy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Status Uniwersytetu jest 
odpowiedzią na wyzwanie obecnych czasów i odzwierciedla charak-
ter kształcenia oraz poziom prowadzonych badań naukowych.

JM Rektor prof. Jan Górski odsłania tablicę Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, 2008 r.
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Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest wydziałem o naj-
dłuższej tradycji. Powstał wraz z powołaniem Akademii Lekarskiej w Białymstoku, 
na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 3 lutego 1950 r. W 1969 r. poszerzono 

profil działalności Uczelni poprzez powołanie Oddziału Stomatologii. Przez kolejne lata 
sukcesywnie rozszerzano ofertę kształcenia i rozwijano jednostki naukowo-dydaktyczne 
Wydziału. W roku 1999 przy Wydziale Lekarskim powołano Oddział Pielęgniarstwa, który 
cztery lata później wyodrębnił się jako Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia. 

W 2004 r. uruchomiono 6-letni program nauczania na kierunku lekarskim w języku 
angielskim, a w roku akademickim 2009/2010 nowy kierunek – techniki dentystyczne. 
Obecnie kadra nauczająca Wydziału liczy prawie 500 nauczycieli akademickich, w tym 
ponad 80 profesorów i ponad 80 doktorów habilitowanych. 

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych oraz 
doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinach: medycyna, biologia medycz-
na i stomatologia. 

działalność dydaktyczna

WYDZIAŁ LEKARSKI 
Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII 
I ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WydziAł LeKARsKi z oddziAłem 
stomAtoLogii i oddziAłem 
NAuczANiA W JęzyKu ANgieLsKim

dziekan: 
prof. dr hab. irina Kowalska
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 białystok
tel. +48 85 748 54 30
fax +48 85 748 54 91
e-mail: dzwl@umb.edu.pl

english division
tel. +48 85 748 55 01
e-mail: ed@umb.edu.pl 
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Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego, 
prezentacja kierunku lekarskiego

Wręczenie dyplomów absolwentom studiów anglojęzycznych

Zajęcia kliniczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku 
Angielskim prowadzone są studia na kierunkach:

 ➥ kierunek lekarski (studia jednolite, stacjonarne i niestacjonarne), 
 ➥ kierunek lekarsko-dentystyczny (studia jednolite, stacjonarne i niestacjonarne),
 ➥ kierunek lekarski w języku angielskim (studia jednolite, stacjonarne),
 ➥ techniki dentystyczne (studia I stopnia, stacjonarne),
 ➥ oraz studia doktoranckie (w systemie stacjonarnym).
Na Wydziale proces dydaktyczny, naukowy oraz diagnostyczno-leczniczy realizuje 

76 jednostek, wśród których są 33 zakłady, 40 klinik, dwa centra, dwa studia i trzy samo-
dzielne pracownie. Aktualnie na Wydziale studiuje prawie 2000 osób, a ukończyło go po-
nad 15 500 absolwentów.

Zajęcia kliniczne, Zakład Stomatologii  
Zachowawczej, kierunek lekarsko-dentystyczny

Zajęcia seminaryjne, Klinika Chirurgii  
Stomatologicznej

Zajęcia praktyczne, techniki dentystyczne

działalność dydaktyczna
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W roku akademickim 2004/2005 Wydział przyjął pierwszą 24-osobową grupę stu-
dentów 6-letniego programu nauczania medycyny w języku angielskim. Obecnie 
studiuje na nim prawie 300 osób, głównie ze Skandynawii, ale również z Kanady, 

USA, Irlandii, Finlandii, Danii i Niemiec. Studenci English Division czerpią z bogatej wie-
dzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej kadry nauczającej Wydziału Lekarskiego, któ-
ra stwarza optymalne warunki nauki, pracy i przyjazną atmosferę sprzyjającą zgłębianiu 
tajników medycyny oraz kładzie duży nacisk na etyczne zasady postępowania. W dwu-
nastoletniej historii tego programu swoje dyplomy lekarza uzyskało już sześć roczników
absolwentów. 

Studenci anglojęzyczni biorą aktywny udział w corocznych konkursach wiedzy anato-
micznej Golden Scapula, w których osiągają bardzo dobre rezultaty (wielokrotne zwycię-
stwa indywidualne i zespołowe, wiele miejsc na podium i wyróżnienia).

Ponadto, wielu studentów tego programu reprezentuje z sukcesami Uczelnię w zawo-
dach sportowych różnych dyscyplin. Międzynarodowa społeczność studentów angloję-
zycznych przejawia aktywność pozaakademicką. Organizując turnieje piłki nożnej, czy 
świętując swoje narodowe święta, znakomicie wpisują się w społeczność lokalną.

eNgLisH diVisioN

85 
profesorów

88 doktorów 
habilitowanych 

498        
nauczycieli 

akademickich

działalność dydaktyczna
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WydziAł FARmAceutyczNy 
z oddziAłem medycyNy 
LAboRAtoRyJNeJ

dziekan: 
dr hab. Wojciech miltyk
ul. mickiewicza 2d
15-222 białystok
tel. +48 85 748 54 31
fax +48 85 748 54 88  
e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

Wydział Farmaceutyczny 
z Oddziałem medycyny LabOratOryjnej

działalność dydaktyczna
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1 lipca 1977 r. decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na Akademii Medycznej 
w Białymstoku został powołany Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Me-
dycznej. W  2001 r. nastąpiła zmiana nazwy Wydziału na Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
W 2012 r. Wydział uzyskał akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 

co jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.
W wyniku oceny parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez 

MNiSW w 2013 r. – Wydział uzyskał kategorię A+ (najwyższa pozycja wśród medycznych 
i paramedycznych jednostek w  Polsce).

Obecnie w skład Wydziału wchodzi 29 jednostek organizacyjnych, w tym 24 zakłady 
i 5 samodzielnych pracowni, w których zatrudnionych jest ponad 120 nauczycieli akade-
mickich, w tym 20 profesorów i 31 doktorów habilitowanych. Wydział posiada nowocze-
sną bazę lokalową oraz ultranowoczesną bazę aparaturową wykorzystywaną do działal-
ności zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. 

Wydział kształci studentów na następujących kierunkach studiów:
 ➥ analityka medyczna (studia jednolite, stacjonarne i niestacjonarne),
 ➥ farmacja polskojęzyczna  (studia jednolite, stacjonarne i niestacjonarne),
 ➥ farmacja anglojęzyczna ( studia jednolite stacjonarne),
 ➥ kosmetologia (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).
Zarówno kierunek analityka medyczna jak i kierunek farmacja posiadają akredytację 

programową wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Studenci ostatnich lat kierun-
ku: Analityka, Farmacja, Kosmetologia mogą korzystać z programów stażowych krajo-
wych i zagranicznych finansowanych z funduszy europejskich.

Na Wydziale istnieją 4 kierunki studiów podyplomowych:
•	 Bezpieczeństwo żywności i suplementów  diety 
•	 Kosmetologia-pielęgnacja zdrowia i urody
•	 Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie
•	 Zarządzanie na rynku zdrowia i usług kosmetycznych (współprowadzenie 
         z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku).

działalność dydaktyczna

Zajęcia w aptece szkoleniowej

Zajęcia praktyczne, kosmetologia upiększająca

Zajęcia praktyczne, kosmetologia upiększająca

Zajęcia praktyczne, diagnostyka laboratoryjna
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Na Wydziale prowadzone są również studia doktoranckie w dziedzinie 
nauk medycznych, dyscyplinie biologia medyczna oraz w dziedzinie nauk 
farmaceutycznych. 

 Działalność dydaktyczna obejmuje także kształcenie zawodowe far-
maceutów oraz diagnostów laboratoryjnych prowadzone w ramach Wy-
działowego Studium Kształcenia Podyplomowego.

We wrześniu 2015 r. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medy-
cyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozpoczął 
funkcjonowanie Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy (PUM). Głównym 
celem działalności PUM jest promocja nauki poprzez zachęcanie i wspo-
maganie uczniów ze szkół ponadpodstawowych w dążeniu do pogłębia-
nia wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

Do 30 września 2016 r. dyplomy uzyskało 1563 analityków medycz-
nych, 1533 farmaceutów i 381 kosmetologów. Aktualnie na Wydziale Far-
maceutycznym studiuje 1212 osób (łącznie z doktorantami).

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej posia-
da uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscy-
plinie biologia medyczna, stopnia doktora nauk farmaceutycznych, stop-
nia doktora habilitowanego nauk medycznych w  dyscyplinie biologia 
medyczna i stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych.

Spośród pracowników Wydziału Farmaceutycznego z  Oddziałem Me-
dycyny Laboratoryjnej 175 osób otrzymało stopień naukowy doktora, 68 
osób otrzymało stopień doktora  habilitowanego i 37 osób uzyskało tytuł 
profesora.

Wydział Farmaceutyczny prowadzi badania naukowe we współpracy 
z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczą one m.in. po-
szukiwania nowych leków pochodzenia syntetycznego oraz naturalnego, 
oceny aktywności i  mechanizmu działania leków, ich toksyczności oraz 
profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego, technologii postaci 
leku. Ponadto Wydział zajmuje się oceną patomechanizmów chorób no-
wotworowych, zapalnych i metabolicznych oraz poszukiwaniem marke-
rów tych chorób. 

działalność dydaktyczna

20 profesorów

31 doktorów 
habilitowanych
128 nauczycieli 

akademickich

Pracownia obrazowania komórkowego

Wręczenie dyplomów doktorów Wydziału Farmaceutycznego
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WydziAł NAuK o zdRoWiu

działalność dydaktyczna

WydziAł NAuK o zdRoWiu

dziekan: 
prof. dr hab. sławomir Jerzy 
terlikowski
ul. szpitalna 37
15-295 białystok
 tel. +48 85 748 55 11
fax +48 85 748 54 92  
 e-mail: pieleg@umb.edu.pl
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Wydział Nauk o Zdrowiu jest najmłodszym wydziałem i powstał w 1999 r. Począt-
kowo funkcjonował jako Oddział Pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim i kształ-
cił w ramach zaocznych studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. Od 

roku 2000 uruchomiono kształcenie na dziennych studiach licencjackich na kierunku 
pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz specjalności dietetyka, a od 2002 także na kierunku po-
łożnictwo oraz na specjalności zdrowie publiczne. W roku 2003, mocą Uchwały Senatu 
Akademii Medycznej powołano Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia. 27 marca 
2008 r., decyzją Senatu UMB została zmieniona nazwa Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony 
Zdrowia na Wydział Nauk o Zdrowiu. 

Wydział Nauk o Zdrowiu UMB posiada doskonale przygotowaną kadrę nauczają-
ca, strukturę organizacyjną oraz bazę lokalową zapewniające realizację nowoczesnego 
programu dydaktycznego i naukowego. Na Wydziale zatrudnionych jest189 nauczycieli 
akademickich, w tym 22 profesorów i 21 doktorów habilitowanych. Strukturę Wydziału 
tworzy 29 jednostek, w tym: 7 Klinik, 19 Zakładów, 2 Samodzielne Pracownie i 1 Studium. 
Wszystkie jednostki biorą udział w kształceniu lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, 
położnych, elektroradiologów, dietetyków, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, 
logopedów i fonoaudiologów oraz studentów zdrowia publicznego. W październiku 
2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowo wybudowanym, nowocześnie wyposażonym 
Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu, gdzie mieści się większość 
zakładów Wydziału. 

Wydział Nauk o Zdrowiu UMB w ocenie parametrycznej MNiSW uzyskał kategorię A. 
Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie 
medycyna i nauk o zdrowiu oraz doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscypli-
nie medycyna i nauk o zdrowiu. 

Od czerwca 2011 roku  na Wydziale rozpoczęto edycję czasopisma anglojęzycznego 
Progress in Health Sciences.

W 2011 r. Wydział otrzymał nagrodę Najaktywniejsza Firma, a w roku 2015 nagrodę 
Najaktywniejsza Szkoła za zorganizowanie Dni Przedsiębiorczości przygotowujących 
młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej. 

Dzień Przedsiębiorczości, prezentacja kierunku 
logopedia z fonaudiologią

działalność dydaktyczna

Porady studentów fizjoterapii, akcja prozdrowotna w centrum handlowym

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, badania 
profilaktyczne, kierunek pielęgniarstwo

Dzień otwarty Wydział Nauk o Zdrowiu,  
prezentacja kierunku elektroradiologia
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Aktualnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu można studiować na ośmiu kierunkach: 
 ➥ dietetyka (studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne),
 ➥ elektroradiologia (studia stacjonarne I stopnia oraz II stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne),

 ➥ fizjoterapia (studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne oraz II stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne),

 ➥ logopedia z fonoaudiologią (studia I i II stopnia stacjonarne),
 ➥ pielęgniarstwo (studia I stopnia stacjonarne oraz II stopnia stacjonarne i niestac-
jonarne),

 ➥ położnictwo (studia I i II stopnia stacjonarne),
 ➥ ratownictwo medyczne (studia I stopnia stacjonarne),
 ➥ zdrowie publiczne (studia I stopnia stacjonarne oraz II stopnia stacjonarne i niestac-
jonarne). 
Obecnie na Wydziale studiuje 1500 osób, a dyplomy ukończenia studiów uzyskało po-

nad 4500 absolwentów. Programy studiów oparte są na współczesnych zdobyczach wie-
dzy i technologii w zakresie nauk medycznych. Kierunki posiadają akredytację Krajowej 
Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Od 2013r.  na Wydziale  prowadzone są anglojęzyczne studia podyplomowe Biosta-
tystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu. 
Od 2016r. ofertę studiów podyplomowych wzbogacono o Interdyscyplinarną opiekę 
psychogeriatryczną, Psychodietetykę, oraz Transkulturowość w interdyscyplinarnej  opiece 
medycznej.

Na Wydziale działają, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, Uniwersytet 
Zdrowego Przedszkolaka i Uniwersytet Zdrowego Seniora. Funkcjonuje także Centrum 
Wolontariatu, które corocznie inicjuje kilkadziesiąt akcji charytatywnych  i promujących 
zdrowie.

Zajęcia kliniczne, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, kierunek położnictwo

22 
profesorów 

21 doktorów 
habilitowanych

189 
nauczycieli 

akademickich

Porady studentów dietetyki

Akcja profilaktyczna w szkole, studentki 
zdrowia publicznego

działalność dydaktyczna
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dziAł NAuKi i WsPÓłPRAcy 
międzyNARodoWeJ
Prorektor ds. Nauki: 
prof. dr hab. marcin moniuszko
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 białystok
tel. +48 85 748 54 12
fax +48 85 748 54 90  
e-mail: dzialnau@umb.edu.pl

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Zestaw LCMS z detektorem QTOF, 
Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Zestaw nanoHPLC i LCMS z detektorem QQQ,
Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

działalność naukowa i współpraca międzynarodowa
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Skuteczność polityki naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, realizowa-
nej konsekwentnie od lat, została po raz kolejny potwierdzona w ogłoszonych we 
wrześniu 2013 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikach komplekso-

wej oceny działalności naukowej ponad 960 jednostek naukowych. Wydział Farmaceu-
tyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
otrzymał kategorię A+ i znalazł się na pierwszym miejscu w grupie nauk o życiu. Wydział 
Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim otrzy-
mał kategorię A i zajął pierwsze miejsce w rankingu jednoimiennych wydziałów. Wydział 
Nauk o Zdrowiu otrzymał kategorię A i zajął jedno z najwyższych miejsc w rankingu. 
Dzięki takiej kategoryzacji nasze jednostki będą miały zapewniony wysoki poziom finan-
sowania działalności statutowej na najbliższe lata.

Uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego przez Centrum Badań 
Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pozwoliło na przygotowanie 
i rozwijanie cennych przedsięwzięć Uczelni. W ramach przyznanej dotacji zorganizowane 
zostały unikalne w skali Europy interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie w 
Języku Angielskim, których program realizowany jest w latach 2013 – 2017. Studia stwarzają 
niepowtarzalną możliwość dogłębnego poznania innowacyjnych wielkoskalowych technik 
badawczych i obliczeniowych oraz ich zastosowania w genomice, proteomice, metabolo-
mice i immunologii. Doktoranci biorą      udział w realizacji nowatorskich projektów nauko-
wych realizowanych przy współpracy wybitnych naukowców z Centrum Badań Innowacyj-
nych obejmującego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Center for Statistics (CenStat), 
Hasselt University, Belgia; Center for Metabolomics and Bioanalysis (CEMBIO), University 
San Pablo-CEU, Madryt, Hiszpania; Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej  

Badanie kalorymetryczne, Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Doktorantka KNOW

działalność naukowa i współpraca międzynarodowa
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Akademii Nauk. W ramach studiów odbywają się wykłady wy-
bitnych specjalistów z zagranicznych uczelni, m.in. z: Heidel-
berg University in Mannheim, Niemcy, Universitätsklinikum 
Erlangen, Niemcy, University of Turku, Finlandia, Universi-
ty of Pensylvania, USA, Rudjer Boskovic Institute in Zagreb, 
Chorwacja.

Dzięki współpracy pomiędzy jednostkami nauk podstawo-
wych i klinicznych, prowadzona jest intensywna działalność na-
ukowo-badawcza nad patomechanizmem chorób cywilizacyj-
nych, w tym chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, 
cukrzycy i  otyłości oraz poszukiwaniem nowych, innowacyj-
nych metod diagnostycznych i  terapeutycznych, wykorzystu-
jących wyniki badań nad molekularnymi punktami uchwytu 
potencjalnej farmakoterapii, modelowaniem cząsteczkowym, 
syntezą i oceną farmakokinetyczną potencjalnych leków. 

Towarzyszą temu badania z  dziedziny medycyny praktycznej 
mające na celu poprawę jakości życia pacjentów oraz osób 
z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Badania naukowe na Uniwersytecie Medycznym w Białym-
stoku prowadzone są z zastosowaniem najnowszych techno-
logii badawczych XXI wieku, takich jak techniki genomowe, 
techniki chromatograficzne (LCMS, GCMS, ICPMS), obrazo-
wanie komórkowe i wiele innych. Dostarczają one unikalnej 
wiedzy z zakresu genomiki,  transkryptomiki,  metabolomiki, 
biochemii, biologii molekularnej, proteomiki, immunologii.

Sukcesywnie pozyskiwane są środki finansowe na realizację 
innych projektów badawczych w  ramach Programów Ramo-
wych UE oraz środków strukturalnych Unii Europejskiej.

działalność naukowa i współpraca międzynarodowa

Badanie nad aktywnością biologiczną leków

Centrum Medycyny Doświadczalnej Centrum Badań Klinicznych Laboratorium Obrazowania Molekularnego

Badania cytometryczne
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Stale wzrasta dorobek naukowy pracowników Uczelni. W ostat-
niej dekadzie podwoiła się ilość prac publikowanych w  czasopi-
smach indeksowanych w Thomson Scientific Journal Citation Reports 
(JCR)  oraz łączna wartość współczynnika IF opublikowanych prac.

Uczelnia dysponuje bardzo nowoczesnym zapleczem ba-
dawczym i infrastrukturą do prowadzenia badań naukowych w 
postaci m.in.: Centrum Badań Klinicznych, Centrum Medycyny 
Doświadczalnej, Euroregionalnym Centrum Farmacji, Centrum 
Badań Innowacyjnych, Centrum Bioinformatyki i Analizy Da-
nych, Laboratorium Obrazowania Molekularnego.

Centrum Badań Klinicznych jest unikalną w skali kraju jed-
nostką o charakterze uniwersyteckiego ośrodka do prowa-
dzenia niekomercyjnych badań klinicznych w zakresie chorób 
cywilizacyjnych z laboratoriami umożliwiającymi badania 
z wykorzystaniem technik wielkoskalowych w zakresie geno-
miki, transkryptomiki, proteomiki, metabolomiki dla wszystkich 
jednostek Uczelni.

Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medyczne-
go w Białymstoku jest jednym z najnowocześniejszych obiektów 
hodowli i badań eksperymentalnych na zwierzętach laboratoryj-
nych w Europie. W 2012 r.  CMD uzyskało certyfikat zgodności z za-
sadami dobrej praktyki laboratoryjnej (Good Laboratory Practice)  
w zakresie badania właściwości fizykochemicznych, badania 
właściwości toksycznych oraz innych badań – badania 
farmakokinetyczne. 

Euroregionalne Centrum Farmacji, jako wysoko wyspecja-
lizowana badawcza jednostka farmaceutyczno-analityczna 
wprowadza nowoczesne techniki badawcze do codziennej pra-
cy naukowej. 

Centrum Badań Innowacyjnych zapewnia współpracę inter-
dyscyplinarnego zespołu naukowego, który w swoim obszarze 
zainteresowań obejmuje zagadnienia dotyczące poszukiwania 
nowych, innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycz-
nych, zwłaszcza skutecznej farmakoterapii. Jego działalność 
została uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Podla-
skiego pn. Podlaska Marka Roku za wkład w budowanie pozy-
tywnego wizerunku regionu.

Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych umożliwia pracow-
nikom Uczelni analizę olbrzymich ilości danych, pozyskiwanych 
z technik wielkoskalowych oraz analizę danych w ramach pla-
nowanych populacyjnych badań kohortowych. 

Laboratorium Obrazowania Molekularnego, wyposażone 
w unikalną w Polsce hybrydę PET/MRI, umożliwia prowadzenie 
innowacyjnych badań naukowych w chorobach cywilizacyj-
nych, m.in. w chorobie Alzheimera, chorobach sercowo-na-
czyniowych, otyłości, a szczególnie we wczesnej diagnostyce 
chorób nowotworowych.

Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych

działalność naukowa i współpraca międzynarodowa

Analiza składu leków metodą spektroskopii IR
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Liczba publikacji pracowników uczelni w 2015: 2220
Liczba artykułów indeksowanych w thomson scientific JcR w 2015: 365

impact Factor publikacji w 2015: 1085.76

Liczba artukułów 
indeksowanych

impact Factor 
publikacji

Dotychczasowa, aktywna działalność dotycząca współpracy 
z otoczeniem społeczno - gospodarczym, zaowocowała m.in.: 
wspólnymi projektami badawczymi/podpisaniem listów inten-
cyjnych dotyczących projektów naukowych, m.in. w zakresie 
stworzenia unikalnego systemu biobankowania, innowacyj-
nymi funduszami biotechnologicznymi dotyczącymi badań 
nad zdrową żywnością czy firmami z obszaru technologii 
medycznych.

Uczelnia rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem 
w Greifswaldzie w zakresie realizacji unikalnego w skali Europy 
projektu pt.: Białystok PLUS (Polish Longitudinal University Study), 
dotyczącego prospektywnego wieloletniego badania stanu 
zdrowia mieszkańców Miasta Białegostoku. Wyniki tych badań 
pozwolą na wykrycie chorób cywilizacyjnych we wczesnych 
stadiach rozwoju oraz na ocenę ryzyka, co umożliwi skuteczne 
leczenie i/lub zapobieganie ich rozwojowi. 

Uniwersytet prowadzi aktywne starania dotyczące rozsze-
rzenia działaności Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie 
Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizo-
wanej. Pomysł został umieszczony na liście projektów Kontrak-
tu Terytorialnego województwa podlaskiego, zatwierdzonych 
przez Sejmik Województwa i Rząd RP, o łącznym budżecie 
planowanych inwestycji w zakresie infrastruktury naukowo - 
badawczej na lata 2014-2020 przekraczającym 180 mln zł. W 
ramach projektu planowane jest unowocześnienie aparatury 
badawczej jednostek UMB oraz powstanie nowych jednostek 
naukowych: Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom 
Starzenia, Biobanku Onkologicznego, Centrum Prewencji i 
Medycyny Spersonalizowanej, obejmującego Ośrodek Ba-
dań Populacyjnych i Telemedycyny oraz Centrum Medycyny 
Regeneracyjnej. 

W strukturze Uczelni od 2012 r. działa Biuro ds. Ochrony 
Własności Intelektualnej i Transferu Technologii, tworzące za-
plecze doradcze dla pracowników naukowych i studentów w 
kwestiach związanych z szeroko rozumianą komercjalizacją 
wyników badań. Pracownicy naukowo - dydaktyczni Uczelni 
regularnie aplikują do Urzędu Patentowego o ochronę swoich 
wynalazków.

Liczba 127 profesorów tytularnych oraz 139 doktorów habi-
litowanych na 814 nauczycieli akademickich daje jeden z naj-
wyższych wskaźników i plasuje nasz Uniwersytet w czołówce 
wszystkich uczelni w kraju. 

Na bieżąco wzmacniany jest również rozwój kadry nauko-
wo-dydaktycznej Uczelni poprzez liczne stypendia naukowe 
i stypendia wyjazdowe na staże, szkolenia i wizyty studyjne do 
najlepszych ośrodków naukowych i dydaktycznych na świecie. 
Podczas realizacji projektów pracownicy Uczelni współpracują 
z partnerami z ośrodków krajowych i zagranicznych w ramach 
licznych sieci i konsorcjów naukowych.

Nieprzerwanie od lat kierunek rozwoju Uczelni to jej umię-
dzynarodowienie – rozwijanie coraz szerszej współpracy na-
ukowo-dydaktycznej z krajami europejskimi, ale także z USA 
i Japonią. 

Jednocześnie sukcesywnie realizowana jest idea europej-
skich wykładów eksperckich skierowanych do całej społeczności 
akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli tzw. visiting 
professors, czyli wybitnych specjalistów o  szczególnym dorob-
ku naukowym. Rocznie gościmy wielu wybitnych profesorów  
m.in. z  takich ośrodków jak Mayo Clinic, National Institute 
of Health in Bethesda, Harvard Medical School, University of 
Pennsylvania, University of Heidelberg. Aktualnie Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku ma podpisane umowy o współpracy 
i wymianie naukowej z 25 ośrodkami zagranicznymi.
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Kształcenie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wspo-
maga nowoczesna i bardzo dobrze wyposażona Biblioteka 
Główna. Jest ona największą biblioteką o profilu naukowo-

-medycznym w województwie podlaskim. Powstała w 1950 r., wraz 
z utworzeniem Uczelni. 

Biblioteka prowadzi działalność usługową i dydaktyczną. Jest też 
ośrodkiem naukowej informacji medycznej. Z jej zasobów korzysta-
ją głównie studenci, doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni 
Uniwersytetu oraz pracownicy służby zdrowia z województwa pod-
laskiego i instytucje naukowe spoza regionu. 

Aktualnie w zbiorach Biblioteki znajduje się blisko 130 tys. wolu-
minów książek, ponad 50 tys. czasopism oraz 8 tys. jednostek inwen-
tarzowych zbiorów specjalnych. Poza źródłami drukowanymi, Biblio-
teka zapewnia dostęp do wielu baz bibliograficznych i pełnoteksto-
wych, w tym do 15 tys. czasopism w wersji elektronicznej i do ponad 
90 tys. książek w wersji elektronicznej, w tym do podręczników wy-
dawnictwa PWN na platformie IBUK Libra i wydawnictwa Elsevier na 
platformie elibrary oraz w bazach AccessMedicine i ClinicalKey. Pra-
cownicy oraz studenci Uczelni korzystają z e-źródeł nie tylko w sieci 
akademickiej, ale również z komputerów domowych, co umożliwia 
dostęp do literatury naukowej 24 h na dobę. Pełna informacja o za-
sobach biblioteki jest dostępna w katalogach elektronicznych. Użyt-
kownicy mogą zdalnie rezerwować książki do wypożyczenia oraz 
monitorować stan swego konta w systemie ALEPH.

W dwóch stylowo urządzonych czytelniach, wyposażonych w bez-
przewodowy Internet i stanowiska komputerowe, wszyscy zaintere-
sowani mogą skorzystać zarówno ze zbiorów drukowanych, jak i za-
sobów elektronicznych.

Poza działalnością podstawową, Biblioteka organizuje cykliczne 
wykłady promujące zdrowy styl życia, a w ramach cyklu Sztuka w bi-
bliotece prezentuje malarstwo artystów polskich, tworzących w kraju 
i za granicą.

bibLioteKA głÓWNA 

bibLioteKA głÓWNA
dyrektor: 
danuta dąbrowska-charytoniuk
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 białystok
tel. +48 85 748 54 47
fax +48 85 748 54 48  
e-mail: biblioteka@umb.edu.pl

Biblioteka Biblioteka, Czytelnia książek

Biblioteka, Czytelnia czasopism

biblioteka główna
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Czasopisma wydawane na UniwersyteCie medyCznym w BiałymstokU
advances in medical sciences

Czasopismo uniwersyteckie Advances in Medical Sciences jest 
wydawane od 1955r. i  początkowo nosiło tytuł Roczniki Aka-
demii Medycznej w Białymstoku – Annales Academiae Medicae 
Bialostocensis. W 2006 r. nastąpiła zmiana tytułu czasopisma na 
Advances in Medical Sciences, a w 2008 r., w związku z jego inten-
sywnym rozwojem, z  rocznika stało się półrocznikiem, w  któ-
rym publikowane są artykuły dotyczące bieżących postępów 
w dziedzinie nauk medycznych i dyscyplin pokrewnych. Czaso-
pismo jest w całości publikowane w języku angielskim i wspie-
rane przez Międzynarodową Radę Naukową, w tym co-edy-
torów z USA i Kanady, a  także recenzowane przez ekspertów 
z całego świata. Advances in Medical Sciences jest publikowane 
w modelu Article-based Publishing i dostępne na platformie 
ScienceDirect. Czasopismo jest indeksowane w najważniej-
szych ogólnoświatowych bazach czasopism naukowych, takich 
jak PubMed, Web of Science czy SCOPUS oraz w rankingu Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2009 r. 
Advances in Medical Sciences jest rokrocznie oceniane przez 
Thomson Reuters, a obecny wskaźnik Impact Factor za rok 2015 
wynosi 1, 211. 

Od stycznia 2014 czasopismo jest wydawane przez fir-
mę Elsevier – największego na świecie wydawcę czasopism 
naukowych. 

Więcej informacji o czasopiśmie znajduje się na stronie www.
advms.pl

progress in Health sciences
Od czerwca 2011 roku, na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

rozpoczęto wydawanie anglojęzycznego czasopisma na-
ukowego Progress in Health Sciences. Pismo promuje m.in. 
osiągnięcia naukowe z zakresu: nauk o opiece zdrowotnej, 
polityki zdrowotnej i usług zdrowotnych, pielęgniarstwa, 
żywienia, dietetyki, zdrowia publicznego, zdrowia środowi-
skowego, parazytologii, chorób zakaźnych, epidemiologii, 
chorób zawodowych, nauki o sporcie i sprawności fizycznej, 
nauk społeczno-biomedycznych, etyki medycznej, uzależ-

nień, przemocy, agresji oraz osiągnięć z zakresu zaintereso-
wań nauk podstawowych, medycyny klinicznej i medycyny 
doświadczalnej. Pismo wydawane jest dwa razy do roku, w 
dwóch wersjach: drukowanej oraz elektronicznej (online). 
Progress in Health Sciences jest indeksowane w bazach cza-
sopism: CABI, DOAJ, Gale, EBSCO, Academic Search Com-
plete, ProQuest, Google Scholar, CAS, CEJSH, Polish Medical 
Library, Polish Ministry of Science and Higher Education oraz  
w Index Copernicus Journal Master List (ICV za 2014 r. – 75.92, 
pkt. MNiSW - 6, IBI Factor 2015/2016 - 3.69).

medyk Białostocki
Od 2000 r. Uniwersytet nieprzerwanie wydaje czasopismo 

Medyk Białostocki. Historia tego pisma sięga początków uczel-
ni. Pierwsze numery zostały wydane w 1956 r. pod redakcją 
studenta Akademii Medycznej w Białymstoku Henryka Mikszy, 
po czym z przyczyn politycznych zaprzestano druku. Czaso-
pismo wznowiono w 2000 r. numerem specjalnym poświę-
conym 50-leciu Akademii Medycznej. Od 2002 r. Medyk Biało-
stocki zyskał jednolitą formę i jest wydawany jako miesięcz-
nik. Pismo posiada stałe działy tematyczne, porusza zarówno 
aktualne problemy uczelni, jak również przybliża zagadnienia 
historyczne. Częścią składową czasopisma jest Młody Medyk 
redagowany przez studentów Uniwersytetu Medycznego.

wydawnictwa Jubileuszowe 
Z okazji 65-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

powstał cykl wydawnictw jubileuszowych pod redakcją: 
prof. dr hab. L. Chyczewskiego, dr M. Grassmann, mgr 
P. Radziejewskiego i mgr M. Piszczatowskiej. W jego 
skład wchodzą 4  tomy: Od Akademii  do Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. Historia Uczelni 2000-2010; 
Historia Powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. 
Studenci pierwszego rocznika; Doktorzy Honoris Causa 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013 oraz 
Rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013.

Seria przybliża dziedzictwo akademickie pierwszej 
wyższej uczelni medycznej w Polsce Północno-Wschodniej.
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dziAłALNoŚĆ KLiNiczNA  
szPitALe

działalność kliniczna – szpitale

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU
ul. M.  Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok  
 tel.  centrala +48 85 746 80 00
sekretariat +48 85 746 83 35
fax +48 85 746 88 80
 e-mail: uskwb@umb.edu.pl

uNiWeRsytecKi dziecięc y szPitAL 
KLiNiczNy im. L. zAmeNHoFA 
W biAłymstoKu
ul. Waszyngtona 17
15-274 białystok
tel. centrala +48 85 74 50 500
sekretariat: +48 85 74 50 541
fax +48 85 74 21 838
e-mail: dsk@umb.edu.pl
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Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku i Uniwersytec-
ki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa  to dwie naj-
większe placówki medyczne w regionie. Stanowią one bazę 

dydaktyczną i naukową Uniwersytetu Medycznego w Białymsto-
ku oraz zabezpieczają pełen wachlarz świadczeń zdrowotnych.

UNIWERSYTECKI SZPITAL 
KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU

Państwowy Szpital Kliniczny im. dr. J. Sztachelskiego w Białym-
stoku rozpoczął swoją działalność 15 grudnia 1962 r. Od 2008 r. 
nosi nazwę Uniwersytecki Szpital Kliniczny. To najnowocześniejsza 
i największa placówka w regionie. 

Aż siedem z 31 klinik działających w USK to tzw. kliniki monopo-
listyczne - jedyne w regionie podlaskim. Są to: Klinika Kardiochirur-
gii, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Klinika Neurochirurgii, Klinika 
Chirurgii Naczyń i Transplantologii, Klinika Chirurgii Szczękowo-

-Twarzowej i Plastycznej, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji 
oraz Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii. W USK wykonuje się 
wysokospecjalistyczne zabiegi m.in.: zamykanie tętniaków i naczy-
niaków w mózgu, leczenie trombolityczne, angioplastykę, udrażnia-
nie tętnic szyjnych, a także zamykanie ubytków w przegrodach serca. 

Klinika Kardiologii Inwazyjnej, jako pierwsza w województwie, 
zaczęła wykonywać całodobowo koronarografie, koronaroplastyki, 
udrażnianie tętnic szyjnych i zamykanie ubytków w przegrodach 
serca. Jest ona również jedynym certyfikowanym ośrodkiem w 
kraju oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, posiadającym upraw-
nienia do prowadzenia szkoleń w zakresie wykonywania zabiegów 
rotablacji. Z kolei Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekolo-
gicznej jest jedną z najnowocześniejszych publicznych placówek 
w kraju. W szpitalu działa również jedyna na wschód od Wisły ko-
mora hiperbaryczna. W przeciwieństwie do innych komór działa-
jących w Polsce, w USK mogą być leczeni pacjenci nieprzytomni, 
wymagający intensywnej terapii, w stanach zagrożenia życia. 

Chlubą jednostki jest również jeden z najnowocześniejszych 
w Polsce Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Ma powierzchnię 
ponad 1,5 tys. mkw. Są tam doskonałe warunki do diagnozowania 
i leczenia pacjentów oraz najnowszej generacji wyposażenie. W 
USK działa również jeden z 14 funkcjonujących w kraju ośrodków 
leczenia urazów wielonarządowych.

Szpital może się również pochwalić nowoczesnym blokiem ope-
racyjnym składającym się z 12 sal operacyjnych oraz 13-stanowisko-
wej sali wybudzeń. Blok operacyjny jest połączony z nowoczesnym 
i doskonale wyposażonym 30-łóżkowym Oddziałem Intensywnej 
Terapii. Na dachu szpitala funkcjonuje lądowisko dla helikopte-
rów z podgrzewaną płytą. W USK działa też bardzo nowoczesna i 
zautomatyzowana sterylizatornia i pralnia. W najbliższym czasie ma 
zostać również otwarta stacja dializ. Obecnie szpital jest w trakcie 
finansowanej z budżetu państwa przebudowy i modernizacji. Jej 
zakończenie planowane jest w 2018, a koszt to ponad 500 mln zł. 

Sala operacyjna, Klinika Neurochirurgii

Sala zabiegowa, Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lądowisko z podgrzewaną nawierzchnią
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31 klinik
56 poradni

2700 pracowników

Sala wybudzeń

Zakład Diagnostyki Biochemicznej

działalność kliniczna – szpitale

Komora hiperbaryczna

W szpitalu zatrudnionych jest prawie 2,7 tysiąca pracowników. 
W tym 700 lekarzy (61 z tytułem profesora, 40 doktora habilitowa-
nego i 205 doktora),  ponad 1050 pielęgniarek i położnych (w tym 
około 300 pielęgniarek i położnych posiada wyższe wykształcenie, 
a jedna trzecia ukończyła, co najmniej jeden kierunek specjalizacji). 

Obecnie szpital mieści się w trzech miejscach, dysponuje łącz-
nie ponad 1200 łóżkami. W ramach USK działa 31 klinik, 6 oddzia-
łów i 56 poradni. 

W 2007 r. szpital uzyskał certyfikat spełnienia norm ISO 
9001:2001 w zakresie diagnostyki, leczenia i pielęgnacji oraz pro-
mocji zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji w Klinikach: Kardiologii, 
Kardiochirurgii i Kardiologii Inwazyjnej. Dwa lata później rozsze-
rzono zakres certyfikatu o obszar diagnostyki laboratoryjnej i 
mikrobiologicznej w Zakładach: Laboratoryjnej Diagnostyki Kli-
nicznej, Diagnostyki Biochemicznej, Diagnostyki Hematologicznej 
oraz Diagnostyki Mikrobiologicznej. Również w 2007 r. Klinika Kar-
diologii Inwazyjnej uzyskała kategorię C, czyli najwyższy stopień 
referencyjności i zaliczona została do najlepszych w kraju ośrod-
ków o podobnym profilu.

Za swoją działalność w ostatnich latach szpital otrzymywał licz-
ne nagrody i wyróżnienia. W 2007 i 2008 r. placówka zajęła wysokie  
miejsca w konkursie Perły Medycyny w kategorii szpitale wielospe-
cjalistyczne oraz wyróżnienie w kategorii ratownictwo medyczne. 
W 2010 r. szpital otrzymał wyróżnienie Diamenty Forbsa, zaś w 
2011 r. jako jedyny szpital kliniczny z Polski zdobył międzynaro-
dowe wyróżnienie – EuroCertyfikat. Jest on przyznawany na 3 lata 
firmom i instytucjom spełniającym najwyższe wymagania i stan-
dardy Unii Europejskiej. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białym-
stoku otrzymał dwa wyróżnienia: Certyfikat Wiarygodności Firmy/
Instytucji oraz Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług. Już w 2012 
r. szpital otrzymał również tytuł Geparda Biznesu. W 2013 roku USK, 
jako jedyna placówka ochrony zdrowia na Podlasiu i jedyny szpital 
kliniczny w Polsce, otrzymał Certyfikat Europejska Gwarancja Naj-
wyższej Jakości i statuetkę Lew Biznesu. Szpital został nagrodzony 
za wysoką jakość wykonywanych procedur medycznych i dobrą 
sytuację finansową jednostki. Z kolei w 2014 roku nagrodę Mena-
dżera Roku w Ochronie Zdrowia oraz w 2015 VIP w Ochronie Zdrowia 
otrzymał ówczesny dyrektor jednostki dr Bogusław Poniatowski. 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, dzięki sukcesom 
w leczeniu pacjentów oraz zarządzaniu jednostką, cieszy się dobrą 
opinią w całej Polsce.
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UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY 
SZPITAL KLINICZNY  
im. L. ZAMENHOFA

Tor do nauki jazdy na wózkach inwalidzkich, Klinika Rehabilitacji Dziecięcej

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej

Klinika Okulistyki z Ośrodkiem Leczenia Zeza

Szpital rozpoczął działalność w 1988r. Jest nowoczesnym, 
pełnoprofilowym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym dla 
dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. Uniwersytecki 
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa realizuje wie-
lospecjalistyczne świadczenia medyczne w systemie opieki 
stacjonarnej i ambulatoryjnej. 

W 15 klinikach i oddziałach hospitalizowanych jest rocz-
nie ponad 20 tys. osób a w 33 poradniach specjalistycznych 
leczy się prawie 140 tys. pacjentów.

Szpital zatrudnia wysokospecjalistyczną kadrę lekarską i 
pielęgniarską: 238 lekarzy, z czego 175 to lekarze specjaliści 
(w tym 33 profesorów i doktorów habilitowanych) oraz 407 
pielęgniarek, z których 281 posiada specjalizacje. 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny jako jedyny 
w województwie podlaskim posiada Klinikę Onkologii i He-
matologii Dziecięcej, znakomicie wyposażoną Klinikę Reha-
bilitacji Dziecięcej oraz Stację Dializ dla dzieci. Jako jedyny 
szpital w mieście posiada Klinikę Ortopedii i Traumatologii 
Dziecięcej oraz Klinikę Chirurgii Dziecięcej. Również Klinika 
Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododziałem Kardio-
logii jest jedyną w regionie, która prowadzi leczenie dzieci 
niskorosłych z wykorzystaniem hormonu wzrostu i rekombi-
nowanego insulinopodobnego czynnika wzrostu. 

 Na wyróżnienie zasługuje Poradnia Stomatologii Dziecię-
cej z Gabinetem Chirurgii Stomatologicznej, która jako jedna 
z niewielu w regionie świadczy usługi w znieczuleniu ogól-
nym dla dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

W latach 2008-2011 w Klinice Okulistyki z Ośrodkiem Le-
czenia Zeza zrealizowano projekt Widok na przyszłość, w ra-
mach którego zakupiono sprzęt medyczny nowej generacji 
umożliwiający wczesne wykrywanie i leczenie chorób oczu 
u dzieci, w tym między innymi najnowocześniejszy aparat do 
leczenia zaćmy. Projekt zdobył II miejsce w konkursie Liderzy 
OSOZ 2009 w kategorii działalność na rzecz pacjenta.

W szpitalu prowadzone są szkoły edukacji: diabetologicz-
nej, alergologicznej, pulmonologicznej, zdrowego żywienia  
i inne. Na terenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego działa szkoła, która zapewnia kontynuację nauki 
w czasie hospitalizacji dzieci.

Do dyspozycji małych pacjentów jest również biblioteka 
szpitalna z bardzo bogatym księgozbiorem. W procesie lecze-
nia pomagają wolontariusze z fundacji i stowarzyszeń, którzy 
organizują czas wolny i umilają pobyt w szpitalu. 
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15 klinik i oddziałów
szpitalny oddział Ratunkowy z izbą Przyjęć

33 poradnie specjalistyczne

Zakład Radiologii Dziecięcej

Sale chorych i wszystkie pomieszczenia klinik są kolorowe i przyjazne, a także dosto-
sowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. 

Szpital od 1997 r. należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Stale uczest-
niczy w rankingach, konkursach, programach prozdrowotnych i posiada szereg sukcesów 
w tym zakresie, m.in. rokrocznie plasuje się w czołówce najlepszych szpitali publicznych 
w Ogólnopolskich Rankingach Szpitali dziennika Rzeczpospolita – Bezpieczny Szpital. W 2013 r.   
w Rankingu Najlepszych Szpitali Rzeczpospolitej znalazł się w złotej setce najlepszych szpi-
tali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych. Jednocześnie był trzeci w kraju 
wsród szpitali dziecięcych, uzyskując wysoką punktację w obszarze Opieka medyczna.

Uwzględniając ocenę w dziedzinie zarządzania i ekonomii szpital może poszczycić się przy-
należnością do elitarnego klubu Gazel Biznesu – grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

W 2016 r. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku został 
laureatem Ogólnopolskiego  Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycz-
nej i uzyskał certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia. Certyfikat, otrzymują podmioty 
wyróżniające się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania i troską o 
budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami. Szpital otrzymał także wyróżnienie specjalne  

– Grand Quality  dla tych spośród certyfikowanych placówek, które uzyskały najwyższą liczbę 
punktów rankingowych. 
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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przystąpił do Programu Erasmus w roku 2004, 
a w roku 2014 Uczelnia uzyskała Kartę ERASMUSA dla Szkolnictwa Wyższego na 
lata 2014-2020. Dzięki temu Uczelnia realizuje cztery kategorie mobilności: wyjaz-

dy na studia, wyjazdy studentów na praktyki, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy szkoleniowe pracowników Uczelni. 

Uniwersytet Medyczny zawarł szereg umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami 
zagranicznymi z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Belgii, Czech, Chorwacji, 
Słowacji, Węgier, Estonii, Turcji, Litwy i Rumunii. 

W roku akademickim 2014/2015 łącznie 22 studentów Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku odbyło część studiów za granicą w ramach Programu ERASMUS + lub 
uczestniczyło w dwumiesięcznych praktykach w zagranicznych instytucjach służby zdro-
wia. Zainteresowaniem cieszą się również wyjazdy szkoleniowe pracowników Uczelni. 

Uczestnictwo w Programie ERASMUS + umożliwia zdobywanie wiedzy i wymianę do-
świadczeń w renomowanych zagranicznych ośrodkach akademickich, oraz pozwala na 
zapoznanie się z kulturą i mentalnością różnych krajów Europy. 

eRAsmus 
biuRo eRAsmusA 

– dziAł sPRAW studeNcKicH
tel./fax +48 85 748 54 08
e-mail: erasmus@umb.edu.pl

erasmus
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uniwersytet Medyczny w Białymstoku to miejsce gdzie studenci rozwijają zaintereso-
wania i pogłębiają wiedzę w dziedzinach nauk medycznych. W większości uczelnia-
nych zakładów i klinik działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach któ-

rych jeszcze podczas nauki, studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne 
umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach. Na Uniwersytecie 
Medycznym zarejestrowane jest aktualnie 89 kół naukowych, zrzeszonych w ramach Stu-
denckiego Towarzystwa Naukowego. 

Studenckie Towarzystwo Naukowe od 1974 r. integruje, koordynuje i wspiera działal-
ność naukowo-badawczą studentów Uniwersytetu Medycznego. Umożliwia prezentację 
dorobku naukowego na organizowanej corocznie Międzynarodowej Konferencji Nauko-
wej Studentów Medycyny oraz Młodych Lekarzy.  Studenckie Towarzystwo Naukowe prowa-
dzi stałą współpracę z uczelniami partnerskimi w kraju i za granicą: na Białorusi, Litwie, 
w Niemczech, Japonii oraz Szwecji.

Organizacją reprezentującą społeczność studentów wszystkich kierunków studiów i 
jednym z organów kolegialnych Uczelni, jest Samorząd Studentów. W ramach statutowej 
działalności członkowie Samorządu pracują w komisjach stypendialnych, wyborczych, 
dyscyplinarnych, sądach koleżeńskich oraz jako członkowie Senatu Uczelni i Rad Wydzia-
łów. Największą wartością Samorządu jest siła zgranego zespołu młodych ludzi, którzy 
od wspólnych pomysłów poprzez samodzielną ich realizację, stają się liderami życia stu-
denckiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działają oddziały międzynarodo-
wych i ogólnopolskich studenckich stowarzyszeń: Międzynarodowego Stowarzyszenia 

działalność studencka

 DZIAŁALNOŚĆ stuDeNCKA
dział spraw studenckich
prorektor ds. studenckich:
prof. dr hab. adrian chabowski
ul. Jana kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. +48 85 748 54 09
fax +48 85 748 54 08
e-mail: dzss@umb.edu.pl 
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Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Sekcji Studenckiej Polskie-
go Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS), Polskiego To-
warzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja. Organizacje 
te, poza statutową działalnością, oferują również wyjazdy na 
konferencje i praktyki zagraniczne oraz wymiany studenckie. 
Uczestniczą w imprezach organizowanych przez Uczelnię: Noc 
Muzeów, Dzień Otwarty, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki i inne. 

IFMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Me-
dycyny)  to największa na świecie organizacja studentów 
medycyny i młodych lekarzy, która aktywnie działa na wielu 
płaszczyznach, między innymi prowadzi Zdrowie pod Kontro-
lą oraz organizuje akcję Miś pod szpitalną choinkę. Członkowie 
IFMSA  corocznie przeprowadzają liczne projekty edukacyjne 
dotyczące m.in. HIV i AIDS, profilaktyki nowotworów. Stałym 
punktem działalności Stowarzyszenia jest organizacja różnego 
typu warsztatów, w tym szycia chirurgicznego, relacji lekarz-

-pacjent, czy języka migowego. 
PTSS – Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii 

to ogólnopolska organizacja reprezentująca ambitnych i peł-
nych pasji studentów stomatologii. Jej celem jest nie tylko 
szerzenie wiedzy w zakresie stomatologii i rozwijanie zainte-
resowań, ale również okazja do spotkań i wymiany doświad-
czeń między studentami wszystkich roczników. PTSS organi-
zuje akcje edukacyjne i prozdrowotne na terenie Białegostoku.  

Młoda Farmacja jest Sekcją Studencką Polskiego Towarzy-
stwa Farmaceutycznego. Organizacja zrzesza studentów far-
macji, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w rozwoju Uczelni,  
a także kreować fachowy wizerunek farmaceuty.  Młoda Far-
macja organizuje liczne akcje, które skierowane są nie tylko 
do studentów, ale także do   innych osób zainteresowanych 
branżą medyczną i opieką farmaceutyczną np. Ogólnopol-
skie Sympozjum Naukowe Suplementy diety pod lupą farma-
ceuty, Dzień Walki z Cukrzycą, Konkurs Opieki Farmaceutycznej. 

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa rów-
nież Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny – organizacja działa-
jąca przy Polskim Towarzystwie Diagnostów Laboratoryjnych,  
zrzeszająca studentów i absolwentów kierunku analityka 
medyczna. Celem jej działalności jest promowanie zawodu 
diagnosty, współpraca z innymi organizacjami studencki-
mi UMB oraz studentami uczelni medycznych z całego kraju. 

Innowacyjny Kosmetolog to organizacja zrzeszająca studen-
tów kosmetologii UMB, której głównym celem jest poszerzanie 
wiedzy z zakresu kosmetologii, zdobywanej w trakcie studiów, 
a   także pogłębianie zagadnień ogólnomedycznych i rozwój 
indywidualnych zainteresowań każdego z członków. Organi-
zacja kładzie nacisk na kształcenie  profesjonalnej kadry i bu-
dowanie świadomości prozdrowotnej wśród społeczeństwa. 

Od 2011 r. na Uczelni działa Niezależne Zrzeszenie Studen-
tów, jedna z największych organizacji studenckich w Polsce 
z ponad 30 letnią historią. Jest to miejsce dla osób, które chcą 
dobrze wykorzystać okres studiów i wpływać na otaczającą ich 

Światowy dzień AIDS zorganizowany przez IFMSA

Akcja edukacyjna PTSS w przedszkolu

Prezentacja Młodej Farmacji podczas Nocy Muzeów

Członkowie KDL-u podczas kursu pobierania krwi



 

rzeczywistość. NZS organizuje m.in. Wampiriadę – akcję honoro-
wego krwiodawstwa, Drogowskazy Kariery czy Adapciak. Człon-
kowie NZS-u mogą też rozwijać tu umiejętności i zaintereso-
wania oraz realizować swoje pomysły poprzez własne projekty.

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obok 
działalności naukowej i edukacyjnej mogą rozwijać swoje pa-
sje i zdolności również w sekcjach sportowych AZS i innych 
organizacjach studenckich. Wśród nich znajdują się: Studenckie 
Centrum Radiowe Radiosupeł, Chór Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, Klub Co nie Co, Studencka Agencja Fotograficzno-

-Filmowa, Grupa BUM oraz czasopismo Młody Medyk.
Obecnie do klubu AZS należy ponad 200 osób, trenujących w 

11 sekcjach: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, pływanie, 
aerobik, kulturystyka, lekka atletyka, wspinaczka sportowa i  tenis 
stołowy. 

Do ostatnich, najważniejszych sukcesów studentów Uczelni 
należą m.in.: złoty medal na Akademickich Mistrzostwach Polski 
w Biegach Przełajowych, drugie miejsce kobiet i trzecie miejsce 
mężczyzn w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski Uczelni Me-
dycznych w Ergometrze Wioślarskim. 

Od 1951 r. na terenie Uczelni działa Studenckie Centrum Ra-
diowe Radiosupeł – najstarsza rozgłośnia studencka w Polsce. 
Program radia w całości przygotowywany jest przez studentów 
i zawiera aktualności z życia Uczelni, anegdoty, wywiady, felietony 
i reportaże. Radiowe studio mieści się w Domu Studenta nr 1, ale 
Radiosupłowcy nadają na żywo z różnych wydarzeń: Juwenaliów, 
Otrzęsin, Medykalii, Dni Otwartych.

Również w 1951 r. z inicjatywy studentów, entuzjastów śpie-
wu, na Uczelni został utworzony Chór Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku. Zespół należy do kategorii chórów mieszanych, 
którego repertuar obejmuje utwory sakralne i świeckie od epoki 
renesansu po prawykonania dzieł kompozytorów współczesnych. 
W swojej wieloletniej historii, Chór UMB uczestniczył w licznych 
prestiżowych konkursach i festiwalach, zdobywając szereg nagród 
i wyróżnień. Koncertował w wielu krajach europejskich takich jak: 
Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, 
Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

Długą tradycję, bo ponad 55-letnią ma także Klub Studencki Co 
Nie Co. Od początku swojej działalności zajmuje się organizacją 
życia kulturalnego studentów uczelni i ich integracją. W połowie 
lat 70. XX wieku powstał kabaret Spotkania pod Schodkami, funk-
cjonujący do dziś pod nazwą Schodki. Klika razy w roku studenci 
prezentują autorski program szerokiej publiczności akademickiej. 
Tematem skeczy są głównie persony bądź zdarzenia związane 
z Uczelnią. 

Grupa BUM, czyli Sekcja Kulturalna Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, to działająca od 2009 
organizacja, która za podstawowy cel postawiła sobie integrację 
całej braci studenckiej Uczelni.
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Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł

Wampiriada zorganizowana przez NZS

Grupa BUM

KU AZS UMB na zawodach w trójboju
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Klub Studencki Co nie Co w LipDubie UMB

Młody Medyk

Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wizytą we Włoszech

Główną formą działania BUM jest cykl imprez  tematycznych organizowanych  
w klubie Herkulesy, mieszczącym się w podziemiach jednego z budynków Uczelni – 
Collegium Universum. Wspólna zabawa to odskocznia od trudów codziennej nauki 
i niepowtarzalna okazja do przełamywania barier pomiędzy studentami różnych 
kierunków. 

Studenci pragnący pogłębić wiedzę z zakresu dziennikarstwa prasowego i radio-
wego oraz fotografii i filmu działają w Studenckiej Agencji Fotograficzno-Filmowej 
(SAFF). Obecna działalność Agencji skupia się na dokumentowaniu życia akademic-
kiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, organizowaniu plenerów, warszta-
tów, wystaw autorskich i nagrywaniu filmów. Członkowie SAFF-u doskonalą swoje 
umiejętności fotografowania, sami wywołują zdjęcia, dzielą się doświadczeniem i or-
ganizują warsztaty z zakresu fotografii analogowej i cyfrowej.

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mają również swoje czaso-
pismo – Młody Medyk. Redakcja składa się z młodych ludzi reprezentujących różne 
kierunki studiów. Do Młodego Medyka piszą także studenci studiów anglojęzycznych 
i część materiałów publikowanych jest po angielsku. W czasopiśmie podejmowane są 
tematy ważne z punktu widzenia studenta, ale nie brakuje w nim tekstów i rysunków 
satyrycznych.

Jednym z przesłań Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest niesienie pomo-
cy potrzebującym. Misję tę wypełnia Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, 
które powstało w 2007 r. Jest organizacją zrzeszającą studentów wszystkich trzech 
wydziałów Uczelni, ale najwięcej wolontariuszy studiuje na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 
Działalność Centrum Wolontariatu jest dwutorowa: udział i organizowanie akcji chary-
tatywnych i edukacyjnych oraz współpraca z placówkami opieki medycznej, gdzie po 
odbyciu szkolenia, pod okiem opiekuna studenci przystępują do pracy.  

W kwietniu 2011 r. społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego w Białym-
stoku jako pierwsza w regionie nakręciła film o Uczelni w konwencji LipDub. Film oka-
zał się hitem. Dotychczas obejrzało go w serwisie You Tube ponad 445 tysięcy osób. 
W teledysku zagrało 550 osób – studentów ze wszystkich kierunków studiów, kadra 
naukowo-dydaktyczna, jak również władze Uczelni.
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Przez setki lat przez Białystok przechodziła granica między Koroną Polską a Wielkim 
Księstwem Litewskim. Białostocczyznę znaczyły szlaki, którymi królowie i książęta 
polscy zdążali do swych rezydencji w Wilnie czy Grodnie. Obecnie teren ten może 

poszczycić się piękną, unikalną przyrodą oraz dziedzictwem wielu kultur zamieszkują-
cych te ziemie od wieków.

Historia Białegostoku jako ośrodka miejskiego zaczyna się w XV wieku i związana jest 
z rodem Raczko-Tabutowiczów. W połowie XVI wieku Białystok przeszedł w ręce Wiesio-
łowskich, którzy w miejscu dzisiejszego pałacu wybudowali murowaną kamienicę, ufun-
dowali kościół katolicki oraz szpital – przytułek. Największy rozwój miasta nastąpił od 
połowy XVII do początku XIX wieku, za rządów rodu Branickich. Dzięki hetmanowi Jano-
wi Klemensowi Branickiemu i jego żonie Izabeli z Poniatowskich Branickiej w XVIII wie-
ku Białystok zyskał miano Polskiego Wersalu. Szczególną uwagę zwracał pałac magnata, 
rozbudowany w duchu modnego wówczas baroku, otoczony rozległymi ogrodami i par-
kami. Braniccy zadbali o rozwój Białegostoku – zbudowano ratusz, zbrojownię, uformo-
wano rynek, sprowadzono licznych artystów i rzemieślników, zorganizowano teatr. Oto-
czyli także opieką medyczną mieszkańców swoich dóbr (zbudowano nowy szpital para-
fialny, ufundowano szpital kahalny, sprowadzono do Białegostoku Siostry Miłosierdzia).  
Za czasów Branickich rozwinięto edukację w mieście – powstała Wojskowa Szkoła Bu-
downictwa i Inżynierii, a także Instytut Akuszerii z kliniką położniczą. 

Białystok, wskutek napływu znacznej ilości fabrykantów w XIX wieku zyskał miano 
Manchesteru Północy. Gospodarkę i kulturę miasta współtworzyli obok Polaków: Żydzi, 
Białorusini, Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Litwini i Tatarzy. Dzisiejszy Białystok pielęgnuje 
dziedzictwo kilku stuleci. Coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na kulturalnej mapie 
Polski predystynując m.in. do tytułu stolicy tańca i sztuki lalkarskiej. 

POZNAJ BIAŁYSTOK I OKOLICE

Historia 
białegostoku 

jako ośrodka miejskiego 
zaczyna się w XV w. 
Największy rozwój 

miasta nastąpił 
od połowy XVii 

do początku XiX w.
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WARto zobAczyĆ: 
Białystok od samego początku był miastem wielu kultur i nacji, rozbrzmiewającym 

licznymi językami. Wędrując dzisiaj po ulicach miasta można dostrzec jego różnorodne 
oblicza:

 ➥ wielkomagnackie – począwszy od Pałacu Branickich (siedziba Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku), poprzez Pałacyk Gościnny (ul. Kilińskiego 6), Kościół Farny 
(ul. Kościelna 2), dawną austerię (ul. Sienkiewicza 4), Ratusz (ul. Rynek Kościuszki 10), 

 ➥ fabrykanckie – zaczynając od Pałacu Tryllingów (ul. Warszawska 7), poprzez fabry-
kę tytoniową (ul. Warszawska 39), Starą Elektrownię (ob. Galeria Sztuki Współczesnej, 
ul. Elektryczna 13), Zakłady i Pałacyk Beckera (ob. Galeria Alfa, ul. Świętojańska 15), 
kończąc na ulicy Dojlidy Fabryczne – dwiema perłami architektury fabrykanckiej – Pa-
łacykiem Hasbacha i Pałacem Krusensternów, 

 ➥ wieloreligijne – Kościół św. Rocha (ul. ks. A. Abramowicza 1), Cerkiew św. Mikołaja 
(ul. Lipowa 15), Synagoga Cytronów (ob. Galeria Sleńdzińskich, ul. Waryńskiego 24 a), 
Kościół św. Wojciecha (dawna kircha protestancka, ul. Warszawska 46 a), dom modli-
twy muzułmanów (ul. Piastowska 13 f ),

 ➥ architektury drewnianej – skryte w centrum pozostałości XIX i XX-wiecznej architek-
tury drewnianej – dzielnica Bojary, dawne żydowskie Chanajki wokół Siennego Rynku. 

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
mieści się w prawym skrzydle Pałacu Branickich. Zwiedzający mogą odkryć „Tajemnice 
dawnych aptek” z przełomu XIX i XX wieku z terenu dawnego województwa białosto-
ckiego, odwiedzić gabinet stomatologa z początku XX wieku. Wszystkie zgromadzone 
w muzeum eksponaty stanowią historyczne świadectwo funkcjonowania lecznictwa na 
obszarze dawnego pogranicza Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Gmach główny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (d. Pałac Branickich)Muzeum Historii Medycyny i Farmacji 

Kościół św. Rocha – jedyna na tak dużą skalę 
sakralna realizacja modernizmu w Polsce
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Supraśl, kompleks klasztorny z obronną cerkwią

białystok i region 

Babka ziemniaczana, tradycyjna potrawa 
województwa podlaskiego

Synagoga w Tykocinie

Mizar w Kruszynianach

WieLoKuLtuRoWoŚĆ 
 ➥ Tykocin – miasteczko nad Narwią, którego oblicze ukształtowało wielowiekowe 
współistnienie ludności chrześcijańskiej i żydowskiej. Charakteryzuje się pięknie za-
chowanym układem urbanistycznym i zabytkową architekturą, przez co zwane jest 
perłą polskiego baroku. Miejsce to upodobał sobie król Zygmunt August. Miejscowy 
zamek stanowił przez dziesięciolecia jedną z największych twierdz Rzeczypospolitej. 
W XVII wieku powstał tu jeden z nielicznych w kraju Zakład dla Inwalidów Wojennych 
zwany Alumnatem. Do dziś można zwiedzać jedną z najstarszych i największych syna-
gog w kraju oraz barokowy Kościół Trójcy Przenajświętszej. 

 ➥ Supraśl – niezwykle urokliwe miasteczko uzdrowiskowe o ponad 500-letniej historii. 
Znajduje się tutaj słynny pobazyliański kompleks klasztorny z obronną cerkwią wy-
budowaną na początku XVI wieku w gotycko-bizantyjskim stylu. Na terenie klasztoru 
(obecnie prawosławnego) działa Muzeum Ikon dysponujące jedną z najbogatszych 
w Polsce kolekcją ikon XVIII, XIX i XX-wiecznych. Absolutnym unikatem są XVI-wieczne 
freski ocalałe ze zburzonej i obecnie odbudowanej cerkwi Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny, znajdującej się w kompleksie klasztornym. 

 ➥ Podlaski Orient – wsie: Kruszyniany, Bohoniki – największe skupisko polskich Tata-
rów mieszkających tutaj od XVII wieku, centralne ośrodki tatarskiej historii oraz życia 
religijnego. Miejsca, gdzie istnieją jedyne w Polsce drewniane meczety oraz nowożyt-
ne mizary – cmentarze muzułmańskie. Odwiedzając Kruszyniany koniecznie trzeba 
spróbować oryginalnych potraw kuchni tatarskiej, takich jak: pierekaczewnik, kibiny, 
pieremiacze.
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RÓżNe obLiczA biAłostocczyzNy 
NieuJARzmioNA PRzyRodA:

 ➥ Biebrzański Park Narodowy – prawdziwy ptasi raj (ponad 270 gatunków ptaków), 
niekończące się starorzecza, rozlewiska, ostoja łosia, największy i najbardziej pier-
wotny w Europie Środkowej kompleks bagien i torfowisk; 

 ➥ Narwiański Park Narodowy – unikatowy system wodny Narwi, płynącej wieloma łą-
czącymi się i rozdzielającymi korytami, zwanej polską Amazonią. Jest to także ostoja 
ptaków (203 gatunki) oraz skrzyżowanie wielu szlaków historycznych; 

 ➥ Podlaski Szlak Bociani – o długości 412 km, łączy cztery parki narodowe (Wigierski, 
Biebrzański, Narwiański, Białowieski). Sercem szlaku jest nadnarwiański dwór Pen-
towo, który z uwagi na obecność każdego roku kilkudziesięciu bocianów, otrzymał 
tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej; 

 ➥ Białowieski Park Narodowy – stanowi dziś ostatni w Europie zwarty kompleks le-
śny o charakterze pierwotnym. Jest jednym z najważniejszych skarbów przyrody na 
świecie. Od 1979 roku Puszcza figuruje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Symbolem Puszczy jest żubr; 

 ➥ Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – kompleks rozległych borów sosnowo-
-świerkowych, znany z sosny supraskiej (masztowej), wykorzystywanej od wieków 
do budowy masztów. W Puszczy żyje na wolności stado żubrów; 

 ➥ Augustowszczyzna – kraina jezior i lasów. Większość terenu zajmuje Puszcza Au-
gustowska (największy w Polsce zwarty kompleks leśny o powierzchni 114 000 ha) 
wraz z licznymi, malowniczymi jeziorami. Przecina ją zabytek architektury wodnej 

– Kanał Augustowski z początku XIX wieku, stanowiący drogę wodną łączącą Biebrzę 
z Niemnem.

Żubr białowieski

W Narwiańskim Parku Narodowym

Bociany
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