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Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) to renomowana, prężnie 
rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która 
zapewnia wszechstronny rozwój i świetne perspektywy pracy. 

Uniwersytet dysponuje profesjonalną kadrą naukowo-dydaktyczną, która 
zapewnia wysoki standard teoretycznego i praktycznego kształcenia. 
Pracownicy UMB to eksperci w swoich dziedzinach nauki, zasiadający 
w komitetach naukowych, redakcjach czasopism oraz konsultanci krajowi 
i wojewódzcy. Naukowcy wyjeżdżają na liczne stypendia naukowe, staże, 
szkolenia, wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach naukowych 
i dydaktycznych na świecie. 

Uniwersytet realizuje wiele zadań naukowych o istotnym znaczeniu dla 
regionu i kraju. Aktualnie strategicznym projektem badawczym są 
innowacyjne badania kohortowe mieszkańców Białegostoku pozwalające 
na wykrycie chorób cywilizacyjnych we wczesnych stadiach ich rozwoju 
(Białystok Plus).

Uczelnia dysponuje ultranowoczesną 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 oraz Centrum 
Symulacji Medycznych.

Potwierdzeniem znaczącej pozycji Uniwersytetu jest wysoka ocena 
parametryczna MNiSW, według której w czterostopniowej skali wszystkie 
trzy Wydziały UMB posiadają kategorię "A" oraz status KNOW (2012 – 2017).

Aktualnie na 15 kierunkach studiuje 5000 studentów, w tym ponad 400 
w języku angielskim (z 30 krajów).

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany 
w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego 
w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczno-naukowe, dwa 
szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjno-sportowe.

Na Uczelni działają koła naukowe, w których studenci prowadzą badania 
kl iniczne, zdobywają praktyczne umiejętności,  biorą udział 
w konferencjach naukowych oraz rozwijają swoje zainteresowania. 
W strukturach Uczelni znajdują się stowarzyszenia i organizacje studenckie: 
Samorząd Studentów, Stowarzyszenie Studentów Medycyny "IFMSA- 
Poland", Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Polskie 
Towarzystwo Studentów Farmacji, Studenckie Towarzystwo Diagnostów 
Laboratoryjnych UMB, Innowacyjny Kosmetolog, Niezależne Zrzeszenie 
Studentów, Centrum Wolontariatu, Akademicki Związek Sportowy,  
Radiosupeł, Klub "CoNieCo", Klub "Herkulesy", Studencka Agencja 
Fotograficzno-Filmowa, Grupa „Bum", miesięcznik studentów „Młody 
Medyk" i zdobywający nagrody międzynarodowe Chór UMB. Studenci 
wyróżniający się w nauce mogą korzystać z wyjazdów na stypendia do 
uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Serdecznie zapraszamy do studiowania w Uniwersytecie Medycznym 
w Białymstoku. 



Kierunki:

LEKARSKI (studia jednolite stacjonarne, niestacjonarne oraz w systemie nauczania w jęz. angielskim)

LEKARSKO - DENTYSTYCZNY (studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne)

TECHNIKI DENTYSTYCZNE (studia pierwszego stopnia stacjonarne)

       

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII I ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

  

     w ramach projektu UE)

  ź 

  ź 

  ź 

  

ź - HIGIENA STOMATOLOGICZNA (studia pierwszego stopnia stacjonarne, realizowane NOWOŚĆ !!! 

OFERTA EDUKACYJNA 2

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Kierunki:

ANALITYKA MEDYCZNA (studia jednolite stacjonarne)

FARMACJA (studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne)

KOSMETOLOGIA (studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne; studia drugiego stopnia 

     stacjonarne)

  ź 

  ź 

  ź 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunki:

BIOSTATYSTYKA (studia pierwszego stopnia stacjonarne)

DIETETYKA (studia pierwszego stopnia stacjonarne; studia drugiego stopnia stacjonarne

     i niestacjonarne)

ELEKTRORADIOLOGIA (studia pierwszego stopnia stacjonarne; studia drugiego stopnia stacjonarne)

FIZJOTERAPIA (studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne; studia drugiego stopnia stacjonarne 

     i niestacjonarne) - 

LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ (studia pierwszego stopnia stacjonarne; studia drugiego stopnia 

     stacjonarne)

PIELĘGNIARSTWO (studia pierwszego stopnia stacjonarne; studia drugiego stopnia stacjonarne)

POŁOŻNICTWO (studia pierwszego stopnia stacjonarne; studia drugiego stopnia stacjonarne 

     i niestacjonarne)

RATOWNICTWO MEDYCZNE (studia pierwszego stopnia stacjonarne)

ZDROWIE PUBLICZNE (studia pierwszego stopnia stacjonarne; studia drugiego stopnia stacjonarne 

     i niestacjonarne)

  ź 

  ź 

  ź 

  ź 

  ź 

  ź 

  ź 

  ź 

  ź 

UWAGA: Ostatni rok naboru na studia drugiego stopnia!

Zapraszamy również do Szkoły Doktorskiej oraz na studia podyplomowe
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Wymagania przedmiotowe* 
na STUDIA JEDNOLITE i PIERWSZEGO STOPNIA

biologia

biologia

chemia

test predyspozycji

wszystkie przedmioty
poziom rozszerzony

wszystkie przedmioty
poziom rozszerzony

Obowiązkowo:

Obowiązkowo:

Obowiązkowo:

Do wyboru:

Do wyboru:

Do wyboru:

Poziom:

Poziom:

Poziom:

wszystkie przedmioty
poziom rozszerzony

chemia lub fizyka 
lub matematyka

biologia lub chemia 
lub fizyka lub matematyka

biologia lub chemia 
lub fizyka lub matematyka

lub informatyka

biologia lub chemia 
lub fizyka lub matematyka

biologia lub chemia 
lub fizyka lub matematyka

biologia lub chemia 
lub fizyka lub matematyka

biologia lub chemia 
lub fizyka lub matematyka

biologia lub chemia 
lub fizyka lub matematyka

biologia lub chemia 
lub fizyka lub matematyka

biologia lub chemia 
lub fizyka lub matematyka

lub wiedza 
o społeczeństwie

chemia lub fizyka 
lub matematyka

LEKARSKI

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Kierunki:

FARMACJA

ANALITYKA MEDYCZNA

KOSMETOLOGIA

Kierunki:

biologia lub chemia 
lub fizyka lub matematyka

biologia lub chemia 
lub fizyka lub matematyka

egzamin 
z rysunku

biologia lub fizyka
lub matematyka

biologia lub chemia
lub fizyka lub matematyka

biologia lub chemia
lub fizyka lub matematyka

poziom do wyboru

poziom do wyboru

poziom do wyboru

poziom do wyboru

poziom do wyboru

poziom do wyboru

poziom do wyboru

poziom do wyboru

poziom do wyboru

poziom do wyboru

poziom do wyboru

poziom do wyboru

poziom do wyboru

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII I ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

DIETETYKA

BIOSTATYSTYKA

ELEKTRORADIOLOGIA

FIZJOTERAPIA

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Kierunki:

LOGOPEDIA 
Z FONOAUDIOLOGIĄ

ZDROWIE PUBLICZNE

* Aktualne wymagania przedmiotowe zamieszczamy na stronie

   www.umb.edu.pl/kierunki_studiow
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                                      Wymagania na STUDIA DRUGIEGO STOPNIA*

  ź  (stacjonarne) 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

KOSMETOLOGIA Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 
studia I stopnia na kierunku kosmetologia

Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 
studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 
dowolne studia

Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 
studia I stopnia na kierunku Położnictwo

Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 
studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia

Mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 
studia I stopnia na tym samym kierunku lub ukończyli 
dowolne studia pod warunkiem, że zrealizowali
i zaliczyli zajęcia obejmujące co najmniej 60% treści 
określonych w efektach kształcenia na studiach 
I stopnia na wybranym kierunku. Kandydaci zobowiązani 
są do przedstawienia suplementu do dyplomu przed 
terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej 
na studia II stopnia w celu potwierdzenia w/w wymagań 

  ź DIETETYKA (stacjonarne i niestacjonarne)

  ź ELEKTRORADIOLOGIA (stacjonarne)

  ź LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ (stacjonarne)

  ź FIZJOTERAPIA (stacjonarne i niestacjonarne)

  ź PIELĘGNIARSTWO (stacjonarne)

  ź POŁOŻNICTWO (stacjonarne i niestacjonarne)

  ź ZDROWIE PUBLICZNE (stacjonarne i niestacjonarne) 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kwalifikacja kandydatów nastąpi według liczby punktów rankingowych wyliczanych na podstawie średniej ocen 

z przebiegu studiów zawartej w suplemencie dyplomu. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 5 punktów rankingowych. 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały minimum 3 punkty rankingowe.

* Aktualne wymagania przedmiotowe zamieszczamy na stronie

   www.umb.edu.pl/kierunki_studiow

UWAGA: Ostatni rok naboru!
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LEKARSKI

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

FARMACJA

ANALITYKA MEDYCZNA

FIZJOTERAPIA

DIETETYKA

BIOSTATYSTYKA

ELEKTRORADIOLOGIA

LOGOPEDIA 

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO

RATOWNICTWO MEDYCZNE

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

ZDROWIE PUBLICZNE

KOSMETOLOGIA

max 200 pkt, min. 80 pkt z dwóch przedmiotów

przelicznik: poziom rozszerzony 1% = 1 pkt
UWAGA: wynik z poziomu rozszerzonego 
nie niższy niż 40%

max 200 pkt, min. 30 pkt z jednego przedmiotu

wynik z testu predyspozycji na k. Logopedia z Fonoaudiologią 

nie jest przeliczany na punkty!

przelicznik: poziom rozszerzony 1% = 2 pkt
przelicznik: poziom podstawowy 1% = 1 pkt
UWAGA: wynik z poziomu rozszerzonego 
lub podstawowego nie niższy niż 30%

        Z FONOAUDIOLOGIĄ
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wynik z egzaminu z rysunku na k. Techniki Dentystyczne

nie jest przeliczany na punkty!

HIGIENA 
STOMATOLOGICZNA



Co powinien zrobić Kandydat? - rekrutacja krok po kroku

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczamy pod adresem 
www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji 

6 REKRUTACJA KROK PO KROKU

NOWA MATURA                              egzamin maturalny zdawany w Polsce od 2005r.

STARA MATURA                              egzamin maturalny zdawany w Polsce do 2004r.

MATURA ZAGRANICZNA               

(inna niż IB lub EB)

egzamin maturalny/dojrzałości zdawany w innym kraju niż Polska

UWAGA: Kandydaci z maturą zagraniczną proszeni są o kontakt e-mail: rek-prom@umb.edu.pl 

w celu ustalenia właściwej ścieżki rekrutacji.

*Rodzaje matur/egzaminów dojrzałości: 

MATURA MIĘDZYNARODOWA   tzw. IB, czyli International Baccalaureate

MATURA EUROPEJSKA                  tzw. EB, czyli European Baccalaureate



źWyłącznie Kandydaci zakwalifikowani na liście rankingowej zobowiązani są do dostarczenia kompletu 
dokumentów w wyznaczonym terminie. 

ź Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje skreśleniem Kandydata z listy osób zakwalifikowanych! 

źZa dzień złożenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym uważa się dzień wpływu tych 
dokumentów do siedziby Uczelni na adres:                                         
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                                          
Biuro Promocji i Rekrutacji                                                                                  
ul. Jana Kilińskiego 1                                                                   
15-089 Białystok 

ź Komplet podpisanych dokumentów może zostać wysłany drogą pocztową lub złożony za pośrednictwem osób 
będących w ich posiadaniu (osobiste stawiennictwo Kandydatów nie jest konieczne). 

                                                                                         WYKAZ DOKUMENTÓW
 

Studia jednolite  oraz studia I stopnia: 
źpodpisany formularz rejestracyjny (kwestionariusz osobowy); formularz do pobrania z konta kandydata w 
zakładce „Wydruki"

źwyłącznie oryginał  (świadectwo 
maturalne) oraz - w przypadku poprawiania matury - oryginał aneksu/aneksów (dokumenty zostaną zwrócone po 
zakończeniu rekrutacji na danym kierunku)

źkolorowe
 

ź ku lub 
kierunkach (na orzeczeniu musi być wskazana nazwa Uczelni, kierunek lub kierunki oraz data kolejnego badania)

źdowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

źdowód opłaty za I semestr studiów  

źzaświadczenie Komitetu Głównego Olimpiady stwierdzające uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty

źzaświadczenie o wyniku uzyskanym na egzaminie wstępnym wydane przez Uczelnię, w której Kandydat przystąpił 
do egzaminu lub wydane przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną) 

źkserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię lub notarialnie 

źświadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, opatrzone apostille lub zalegalizowane i przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza przysięgłego                         

źzaświadczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego 
co najmniej na poziomie biegłości językowej B1

ź

0
0
0
0

0

dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia

 zdjęcie w formacie dowodowym wklejone (lub dołączone) do formularza; dodatkowo zdjęcie w wersji 
elektronicznej w formacie jpg wgrane na konto kandydata (300 dpi, wymiar 300x375 pikseli, max rozmiar pliku 1 MB)

orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranym kierun

polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia 

Dotyczy wyłącznie Kandydatów na studia niestacjonarne oraz cudzoziemców, którzy nie podlegają 
zwolnieniu z opłat za studia
Dotyczy wyłącznie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
Dotyczy wyłącznie Kandydatów zdających egzamin wstępny z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka 
lub fizyka
Dotyczy wyłącznie osób niebędących obywatelami polskimi 
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4

4

4

4

3

2

4

3
2

1

1



Studia II stopnia 
ź

źwyłącznie  (świadectwo 
maturalne),  który zostanie zwrócony po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku 

źdyplom ukończenia studiów wraz z suplementem, który zostanie zwrócony po ostatecznym zakończeniu 
rekrutacji na danym kierunku; w przypadku braku średniej ocen z przebiegu studiów w suplemencie - zaświadczenie 
z dziekanatu o uzyskanej średniej

ź

źorzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku lub 
kierunkach (na orzeczeniu musi być wskazana nazwa Uczelni,  kierunek lub kierunki oraz data kolejnego badania) 

źdowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

źdowód opłaty za I semestr studiów

źświadectwo dojrzałości lub dyplom, uzyskane za granicą, opatrzone apostille lub zalegalizowane i przetłu-
maczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

źkserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię lub notarialnie                          

źzaświadczenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego 
co najmniej na poziomie biegłości językowej B1

ź

     

     Dotyczy wyłącznie Kandydatów na studia niestacjonarne oraz cudzoziemców, którzy nie podlegają zwolnieniu  
z opłat za studia

     Dotyczy wyłącznie osób niebędących obywatelami polskimi

podpisany formularz rejestracyjny (kwestionariusz osobowy); formularz do pobrania z konta kandydata w 
zakładce „Wydruki"

oryginał dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia

jedno zdjęcie w formacie dowodowym wklejone (lub dołączone) do formularza; dodatkowo zdjęcie w wersji 
elektronicznej w formacie jpg wgrane na konto kandydata (300 dpi, wymiar 300x375 pikseli, max rozmiar pliku 1 MB)

polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia 

0

8

2

2

2

2

2

1

1

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji 
i studiach w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 
dostępne w:
Biurze Promocji i Rekrutacji UMB
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok 
(lewe skrzydło Pałacu Branickich) 
tel. 85 748 54 73
e-mail: brip@umb.edu.pl 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 
oraz na stronie internetowej Uczelni www.umb.edu.pl 
w zakładce REKRUTACJA

Harmonogram rekrutacji publikujemy na stronie www.umb.edu.pl w zakładce rekrutacja/harmonogram rekrutacji 
oraz w siedzibie Uczelni.



ERASMUS+
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał w roku 2004 Kartę 
ERASMUSA, a w 2007 roku tzw. Rozszerzoną Kartę ERASMUSA, 
umożliwiającą dodatkowo organizowanie wyjazdów studentów na 
praktyki. Dzięki temu Uczelnia realizuje cztery kategorie 
mobilności: wyjazdy na studia, wyjazdy studentów na praktyki, 
wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 
dydaktycznych oraz wyjazdy szkoleniowe pracowników Uczelni. 
Uniwersytet Medyczny zawarł szereg umów międzyinsty-
tucjonalnych z uczelniami zagranicznymi z Niemiec, Hiszpanii, 

Studenckie Towarzystwo Naukowe 
Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest 
organizacją, która integruje pracę naukową studentów Uniwersytetu, zrzeszonych 
w Studenckich Kołach Naukowych. Członkowie Studenckiego Towarzystwa Naukowego 
prowadzą badania kliniczne i zdobywają praktyczne umiejętności. Przygotowują również 
prace naukowe, które prezentowane są na konferencjach w kraju i za granicą. Wielu 

studentów działających w Kołach jest współautorami publikacji w profesjonalnych czasopismach medycznych. 
Aktywna działalność naukowa w trakcie studiów to doskonała okazja do stawiania pierwszych kroków 
w karierze naukowej. Głównym wydarzeniem organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe jest 
coroczny Międzynarodowy Medyczny Kongres dla Młodych Naukowców, którego celem jest prezentacja 
wyników prac badawczych i wymiana doświadczeń. 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

Portugalii, Włoch, Francji, Węgier, Rumunii, Czech, Turcji i Litwy. Uczestnictwo w Programie ERASMUS+ 
umożliwia zdobywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w renomowanych zagranicznych ośrodkach 
akademickich oraz pozwala na zapoznanie się z kulturą i mentalnością różnych krajów Europy. 
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Samorząd Studentów UMB                
Samorząd Studentów składa się z Parlamentu
i Zarządu. 

Wydaje również 

Najważniejszą misją samorządu jest 
dbanie o interesy studentów oraz aktywizacja życia 

000000

Jako organizacja studencka wchodząca 
w skład Organów Kolegialnych Uczelni udziela się 
poprzez prace w różnego rodzaju komisjach: regu-
laminowych, wyborczych, stypendialnych, czy też 
dyscyplinarnych. wiele opinii 
odnośnie decyzji władz Uczelni dotyczących 
studentów. 

akademickiego zarówno na polu UMB, jak i międzyuczelnianym. Do przykładów takiej działalności należą 
między innymi takie inicjatywy jak: przystosowywanie przestrzeni uczelnianej do potrzeb studentów (karty 
parkingowe, sala bilardowa), organizacja najważniejszych eventów oraz cyklicznych akcji typu Medykalia UMB, 
Otrzęsiny, akcja charytatywna Mikołaj. Samorząd działa ponadto przy organizowaniu konferencji 
międzyuczelnianych, współpracuje z innymi, działającymi w ramach uczelni, organizacjami studenckimi oraz 
uczestniczy w tworzeniu wydarzeń o charakterze regionalnym - np. Juwenalia.

Więcej informacji na stronie  internetowej: www.umb.edu.pl/studenckie_towarzystwo_naukowe
oraz na www.facebook.com/ stn.umb

Więcej informacji na stronie internetowej: www.umb.edu.pl/samorzad_studentow 
oraz na www.facebook.com/samorzad.umb

Więcej informacji na stronie internetowej: www.umb.edu.pl/erasmus/aktualnosci



Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „IFMSA - Poland" 
"Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - Poland 
Oddział Białystok" należy do federacji IFMSA, największej na świecie organizacji 
studenckiej, zrzeszającej studentów medycyny z całego świata. Członkowie 
IFMSA-Poland aktywnie działają na wielu płaszczyznach, prowadząc liczne 
projekty dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia reprodukcyjnego i AIDS, 
edukacji medycznej oraz praw człowieka i pokoju. Oddział Białystok IFMSA-
Poland organizuje m.in. warsztaty szycia chirurgicznego, studenckie akcje 
profilaktyczne w centrach handlowych, bożonarodzeniową zbiórkę pieniędzy 
na paczki dla dzieci z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. 

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
Oddział Białystok
Młoda Farmacja jest Sekcją Studencką Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego. Organizacja zrzesza studentów farmacji, którzy 
chcą aktywnie uczestniczyć w rozwoju Uczelni, a także kreować 
fachowy wizerunek farmaceuty. Młoda Farmacja organizuje liczne 
akcje, które skierowane są nie tylko do studentów Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku, ale także do innych osób zaintereso-
wanych branżą medyczną i opieką farmaceutyczną, np. Ogólno-

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii 

PTSS - Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii to ogólnopolska 
organizacja reprezentująca ambitnych i pełnych pasji studentów 
stomatologii. Jej celem jest nie tylko szerzenie wiedzy w zakresie stomatologii 
i rozwijanie zainteresowań, ale również okazja do spotkań i wymiany 
doświadczeń między studentami wszystkich roczników. PTSS organizuje 
akcje edukacyjne i prozdrowotne na terenie Białegostoku.                                           

Ponadto studenci prowadzą w szkołach zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowotnej.  Aktywna działalność w IFMSA-
Poland umożliwia studentom wyjazdy na praktyki wakacyjne oraz wymianę naukową do różnych państw świata.

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB
Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny jest organizacją zrzeszającą 
studentów i absolwentów kierunku Analityka Medyczna,  działającą  
przy Polskim Towarzystwie Diagnostów Laboratoryjnych.  Celem jej 
działalności jest promowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego 
oraz współpraca ze studentami uczelni medycznych z całego kraju
i innymi organizacjami studenckimi UMB. 

Więcej informacji na stronie:  www.facebook.com/KDL.UMB

Więcej informacji na: www.facebook.com/PTSS-Bialystok

Więcej informacji na stronie internetowej: www.umb.edu.pl/mf
oraz na www.facebook.com/MlodaFarmacjaBialystok

Więcej informacji na stronie internetowej:  www.bialystok.ifmsa.pl 
oraz na www.facebook.com/ifmsa.bialystok

Białystok - Miasto na fali 
2013/2014

polskie Sympozjum Naukowe „Suplementy diety pod lupą farmaceuty”, „Dzień Walki z Cukrzycą”, „Konkurs 
Opieki Farmaceutycznej”. Ponadto aktywni członkowie MF mają okazję wyjechać na praktyki wakacyjne w ramach 
programu SEP do praktycznie każdego kraju na całym świecie.
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DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

Akademicki Związek Sportowy 
Klub Uczelniany AZS UMB działa od 1950 roku i jest najstarszym Klubem 
tego typu w województwie podlaskim. Nasza baza sportowa obejmuje 
halę sportową z klubem fitness i sauną, ścianę wspinaczkową oraz  salę 
gimnastyczną w Domu Studenta nr 1 ze stołem do tenisa stołowego. 
Nasze sekcje sportowe składają się z około 200 studentów, biorących 
udział w zawodach międzyuczelnianych, Polskiej Lidze Uczelni 
Medycznych i w Akademickich Mistrzostwach Polski. Na Uczelni istnieją 
sekcje: Aerobiku, Lekkiej Atletyki, Koszykówki, Kulturystyki, Pływania, 
Siatkówki, Tenisa Stołowego, Wspinaczki, Żeglarstwa, Piłki Nożnej/ 
Futsalu, Taekwondo, Tenisa Ziemnego, Narciarstwa i Wioślarstwa.
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to najmłodsza organizacja studencka działająca na UMB. Naszym głównym celem jest 
poszerzanie wiedzy kosmetologicznej zdobywanej w trakcie studiów, a także pogłębianie 
zagadnień ogólnomedycznych i rozwój indywidualnych zainteresowań każdego z członków. 
Realizacja zamierzonych celów odbywa się przez organizowanie wydarzeń branżowych, 

Juwenalia, Otrzęsiny, Medykalia, Dni Otwarte UMB, koncerty i inne wydarze-
nia kulturalne Białegostoku – tam właśnie ujrzysz ekipę w czarnych koszul-
kach biegającą z mikrofonami. Jesteśmy RADIEM, ale także SUPŁEM – rodzi-
ną, która dzieli ze sobą radości i smutki, zwycięstwa i porażki. Niewielu 
z Nas miało pojęcie o reporterskim fachu przychodząc do Radiosupła, ale 
każdy posiadał chęć robienia czegoś więcej niż nauka. Jeżeli Ty także chcesz 
podzielić się swoją pasją, albo dać sobie szansę aby ją odkryć – zapraszamy! 

Studenckie Centrum Radiowe "Radiosupeł"
Działamy już od 1951 r., co czyni Nas najstarszym studenckim radiem w Polsce, lecz ze „starością" mamy niewiele 
wspólnego     . Choć każdy z Nas ma inny pomysł na siebie, łączy Nas pasja do szeroko pojętego „tworzenia" – 
audycji, imprez, klimatu, przyjaźni, studenckiego ŻYCIA! Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego: 

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.facebook.com/Radiosupel

Więcej informacji na stronie internetowej: www.facebook.com/KUAZSUMwB

Więcej informacji na stronie internetowej: www.umb.edu.pl/wf
oraz na www.facebook.com/innowacyjnykosmetolog

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)
Od 2011 r. na Uczelni działa Niezależne Zrzeszenie Studentów,  jedna z najwięk-
szych organizacji studenckich w Polsce, posiadająca ponad 30-letnią historię. 
W NZS-ie  spotykają się osoby, które chcą dobrze wykorzystać okres studiów 
i wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. Członkowie NZS-u uczestniczą w 
szkoleniach z takich zagadnień jak: pozyskiwanie funduszy, kreowanie wize-
runku, czy zarządzanie projektami. Zrzeszenie realizuje wiele wartościowych 

Więcej informacji na stronie internetowej:  http://www.nzs.bialystok.pl 
oraz na www.facebook.com/NZSBialystok

Innowacyjny Kosmetolog 

udział w konferencjach, szkoleniach oraz zjazdach naukowych. Biorąc pod uwagę aspekty społeczne, zależy 
nam głównie na poszerzeniu świadomości prozdrowotnej wśród społeczeństwa oraz edukacji w szeroko 
rozumianym temacie dbania o wygląd zewnętrzny. Zależy nam, aby każdy student czuł się komfortowo, 
zarówno w organizacji, jak i na Uczelni. Chcemy pomóc w aklimatyzacji nowych studentów poprzez wdrażanie 
ich w życie Uniwersytetu oraz jego działalność. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji 
i zachęcamy do współpracy!

przedsięwzięć, takich jak Wampiriada - czyli studenckie honorowe krwiodawstwo, Studencki Nobel - konkurs na 
najlepszego studenta RP, Adapciak - Obóz Adaptacyjny uczelni białostockich, akcje charytatywne i szkolenia.



Chór UMB 
Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku został 
utworzony w 1951 roku z inicjatywy studentów medycyny 
– entuzjastów śpiewu. Zespół należy do kategorii chórów 
mieszanych, którego repertuar obejmuje utwory sakralne
i świeckie od epoki renesansu po prawykonania dzieł kom-
pozytorów współczesnych. W swojej wieloletniej historii, 
Chór UMB uczestniczył w licznych prestiżowych konkur-
sach 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, Watykan, Węgry, Wielka Brytania 
oraz Włochy.

Klub studencki „CoNieCo” 
Klub stanowi bijące serce życia akademickiego UMB. 
Działa nieprzerwanie już od 55 lat w podziemiach Domu 
Studenta nr 1. W latach 70. klubowicze utworzyli kultową 
imprezę „Spotkania pod Schodkami”, która ewoluowała 
w Kabaret „Schodki”. Skecze (w całości autorskie)  
parodiują aktualne wydarzenia oraz realia życia 
studenckiego. „CoNieCo” jest miejscem licznych 
koncertów zespołów z Polski i z zagranicy. Klub co roku 
organizuje „PKS – Przegląd Kapel Studenckich”, na którym 
amatorskie kapele pokazują na co naprawdę je stać. 
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Więcej informacji na stronie internetowej:  http://chor.umb.edu.pl
oraz na www.facebook.com/ChorUMB

Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa UMB
SAFF to miejsce dla studentów pragnących pogłębić wiedzę 
z zakresu fotografii i filmu. Obecna działalność Agencji 
skupia się na dokumentowaniu życia akademickiego UMB, 
organizowaniu plenerów, warsztatów i wystaw autorskich, 
które integrują życie studentów wszystkich kierunków. 

Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.facebook.com/umbsaff

Klubowe imprezy tematyczne to coś dla tych, którzy chcą wyszaleć się na parkiecie, a są znudzeni monotonią na 
innych dyskotekach. Nie można zapomnieć o wieczorkach literackich, projekcjach filmów niezależnych, 
wystawach i wielu innych! Nie może nazywać się studentem ten, kto choć raz nie zszedł do „CoNieCo”-wej 
Piwniczki! Brzmi za dobrze by mogło być prawdą? Przekonaj się sam!                      

Więcej informacji na stronie internetowej: www.facebook.com/klubconieco                           

0

0



Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu powstało w 2007 roku, a jego siedziba 
mieści się przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej. Pomimo faktu, iż Centrum dzia-
ła przy Wydziale Nauk o Zdrowiu i to właśnie jego studenci stanowią najliczniejszą grupę 
wolontariuszy - otwarte jest również na żaków z innych wydziałów UMB. Działalność Centrum 
Wolontariatu jest dwutorowa: wolontariusze biorą udział w organizacji projektów 

charytatywnych, m.in. zbiórek, koncertów oraz nawiązują współpracę z konkretną placówką opieki medycznej, 
gdzie po odbyciu szkolenia i otrzymaniu swojego opiekuna, przystępują do pracy. Przy Centrum działa 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych dla osób, które również chciałyby rozwijać się naukowo. 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

Młody Medyk Białostocki - czasopismo studentów UMB 

Redakcja miesięcznika składa się z młodych ludzi reprezentujących 
różne kierunki studiów. Są wśród nich m.in. studenci kierunków: 
Lekarskiego, Farmacji, Lekarsko-Dentystycznego, Analityki czy Diete-
tyki. Zespół ma charakter międzynarodowy. Do Młodego Medyka 
piszą także studenci studiów anglojęzycznych a część materiałów, 
w tym teksty i rysunki satyryczne,  publikowane są w języku angiels-
kim. Przy tworzeniu tekstów redakcja współpracuje z innymi orga-
nizacjami studenckimi działającymi na UMB. W czasopiśmie podejmo-
wane są tematy ważne z punktu widzenia studenta naszej Uczelni, jak 
też lekkie i zabawne. Obce Ci są kulisy życia studenckiego, żądasz 

Klub Herkulesy
Klub Studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z ponad 
50-letnią tradycją. Od kilkudziesięciu lat cieszy się dużą popularnością 
wśród studentów wszystkich uczelni białostockich. Gramy muzykę: 
house, hip hop, rock, dance. Gwarantujemy miłą obsługę, najlepszych 
DJ'ów w Polsce oraz moc niezapomnianych wrażeń.                   0

większej ilości informacji o kołach naukowych, wyjazdach zagranicznych, chcesz bardziej poznać pasje 
studenckie, niekoniecznie związane z medycyną... chcesz być po prostu na bieżąco? 
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Grupa BUM, czyli Sekcja Kulturalna Samorządu Studentów UMB
Grupa BUM, czyli Sekcja Kulturalna Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku, to działająca od 2009 organizacja, która za pod-
stawowy cel postawiła sobie integrację całej braci studenckiej. Główną formą 
działania BUM-u 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. Siłą organizacji jest przyjaźń łącząca jej członków, zapał, 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.facebook.com/grupaBUM

Przeczytaj Młodego Medyka lub zajrzyj na: www.facebook.com/mlodymedyk.umb

Więcej informacji na stronie internetowej: http://wolontariat.umb.edu.pl

zaangażowanie oraz wiele ciekawych pomysłów wciąż czekających na realizację.

Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.facebook.com/HERKULESY



KONTAKT

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
ul. Jana Kilińskiego 1 
15-089 Białystok 
www.umb.edu.pl 
tel. 85 748 54 15 (Kancelaria Główna) 
Pałac Branickich - Siedziba Główna Uczelni  

Biuro Promocji i Rekrutacji - ul. Jana Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich) 
tel. 85 748 54 73, e-mail: brip@umb.edu.pl 

Dział Spraw Studenckich - ul. Jana Kilińskiego 1,
 tel. 85 748 54 08, 85 748 54 10, 85 748 54 27, e-mail: dzss@umb.edu.pl 

Dziekanaty: 

  
Biblioteka Główna - ul. Jana Kilińskiego 1, tel. 85 748 54 47 
e-mail: biblioteka@umb.edu.pl 

Domy studenta:
Dom Studenta nr 1 - ul. Akademicka 3, tel. 85 748 57 98 
e-mail: ds1@umb.edu.pl 
Dom Studenta nr 2 - ul. J. Waszyngtona 23 a, tel. 85 742 05 49 
e-mail: ds2@umb.edu.pl 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, tel. 85 746 80 00 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny - ul. J. Waszyngtona 17, tel. 85 745 05 00 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - ul. Akademicka 3, tel. 85 748 58 17 

Studium Języków Obcych - ul. A. Mickiewicza 2c, tel. 85 748 55 96

Biuro Karier - ul. Jana Kilińskiego 1, tel. 85 748 58 09
e-mail: bk@umb.edu.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii 
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - ul. Jana Kilińskiego 1
tel. 85 748 54 30, 85 748 54 79, 85 748 54 29, 85 748 54 75
e-mail: dzwl@umb.edu.pl 
tel. 85 686 52 23 (studia anglojęzyczne - English Division) 
e-mail: admission@umb.edu.pl 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej - ul. A. Mickiewicza 2d 
tel. 85 748 54 31, 85 748 54 19, 85 748 54 32 
e-mail: dziekfar@umb.edu.pl 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu - ul. Szpitalna 37 
tel. 85 748 55 11 , 85 748 54 93, 85 748 54 95, 85 686 50 06, 85 686 50 04 
e-mail: pieleg@umb.edu.pl 
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Plan Kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  
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Dom Studenta nr 1, ul. Akademicka 3 

Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 7a 

Collegium Pathologicum, ul. Waszyngtona 13 

Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a 

Hala Sportowa UMB, ul. Wołodyjowskiego 1 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a 

Collegium Novum, ul. Waszyngtona 15 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, 

ul. Waszyngtona 17 

Centrum Medycyny Doświadczalnej, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a 

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk 

o Zdrowiu, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu, 
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Dom Studenta nr 2, ul. Waszyngtona 23a

Centrum Symulacji Medycznych, ul. Szpitalna 30

Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, 

ul. Mieszka I 4b

Biuro Karier, Biuro Projektów Pomocowych, 

Dział Współpracy Międzynarodowej, 

ul. Jana Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB,

ul. Jana Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu 

Centrum Badań Innowacyjnych, 

ul. Waszyngtona 13a

23

24

25

9. Euroregionalne Centrum Farmacji, Dziekanat 

     Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 

     Medycyny Laboratoryjnej, ul. Mickiewicza 2d 
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