
UNIWERSYTET MEDYCZNY UNIWERSYTET MEDYCZNY 
W BIAŁYMSTOKUW BIAŁYMSTOKU

UNIWERSYTET MEDYCZNY 
W BIAŁYMSTOKU

Tu r odzą s ię o dkrycia !

INFORMATOR

dla kandydatów na studia

rok akademicki 2021/2022



UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU 1

Szanowni przyszli Studenci, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, dynamicznie rozwijająca się, przyjazna studentowi 
publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego 
myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.

Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie 
i znajduje się w czołówce najlepszych uczelni w kraju. 70 lat tradycji medycznej, 6 centrów badawczych, 886 
nauczycieli akademickich stanowiących wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, prawie 5500 
studentów na 16 kierunkach (w tym 400 studentów anglojęzycznych), 30000 absolwentów – to liczby, które 
pokazują skalę jakości. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, dobrze wyposażonym 
parkiem aparaturowym i laboratoriami, m.in. Centrum Medycyny Doświadczalnej z certyfikatami Good 
Laboratory Practice, Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Badań Klinicznych, Centrum Badań 
Innowacyjnych, Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych, nowoczesna baza szpitali klinicznych, Biobank, 
Centrum Sztucznej Inteligencji, Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii. 

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac, usytuowany w centrum miasta, wokół którego w bliskiej odległości 
znajdują się budynki dydaktyczno-naukowe, dwa szpitale kliniczne, oraz domy studenta i obiekty sportowe.
Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników oraz studentów poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, 
szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki. 

Na UMB działają koła naukowe (87) i organizacje studenckie (17), w ramach których studenci prowadzą badania 
kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach 
naukowych i rozwijają swoje zainteresowania. Uczelnia wspiera studentów i młodych naukowców, wspomaga 
osoby, które angażują się w projekty i chcą rozwijać się naukowo.

Serdecznie zapraszam do studiowania w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. 

Czekamy na Wasz potencjał, kreatywność i energię!

Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

prof. dr hab. Adam Krętowski
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Zapraszamy również do Szkoły Doktorskiej oraz na studia podyplomowe

Czas trwania studiów jest różny i wynika z rodzaju studiów.
•Studia jednolite (stacjonarne i niestacjonarne) trwają od 5 do 6 lat:
      Analityka Medyczna (5), Farmacja (5 i 1/2), Fizjoterapia (5), Lekarski (6), Lekarsko-Dentystyczny (5)
•Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) trwają 3 lata
•Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) trwają 2 lata

Kierunek

Forma studiów
jednolite

jednolite 
niestacjonarne 

I stopnia
I stopnia 

niestacjonarne 
II stopnia 

niestacjonarne 
II stopnia

Lekarski

Lekarsko-Dentystyczny

Higiena Stomatologiczna

Techniki Dentystyczne

Analityka Medyczna

Farmacja

Kosmetologia

Biostatystyka

Dietetyka

Elektroradiologia

Fizjoterapia

Logopedia z Fonoaudiologią

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Ratownictwo Medyczne

Zdrowie Publiczne i Epidemiologia

Zdrowie Publiczne

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Jęz. Angielskim

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Wydział Nauk o Zdrowiu
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Co powinien zrobić Kandydat? - rekrutacja krok po kroku

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

REKRUTACJA KROK PO KROKU

NOWA MATURA                              egzamin maturalny zdawany w Polsce od 2005r.

STARA MATURA                              egzamin maturalny zdawany w Polsce do 2004r.

MATURA ZAGRANICZNA               egzamin maturalny/dojrzałości zdawany w innym kraju niż Polska

(inna niż IB lub EB)

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
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* Aktualne wymagania przedmiotowe zamieszczamy na stronie 
www.umb.edu.pl/kierunki_studiow

Wymagania przedmiotowe 

na STUDIA JEDNOLITE I PIERWSZEGO STOPNIA

Wydział Lekarski Przedmioty: Poziom: Przelicznik: Uwagi:

Kierunki:

Lekarski

obowiązkowo 
BIOLOGIA i do 

wyboru: CHEMIA, 
MATEMATYKA lub 

FIZYKA

PR 1% = 1 pkt
min. 30% z 

każdego 
przedmiotu

Lekarsko-Dentystyczny

obowiązkowo
BIOLOGIA i do 

wyboru: CHEMIA, 
MATEMATYKA lub 

FIZYKA

PR 1% = 1 pkt
min. 30% z 

każdego 
przedmiotu

Techniki Dentystyczne

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA lub 
FIZYKA

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

obowiązkowy 
egzamin z 
rysunku

Higiena Stomatologiczna

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA lub 
FIZYKA

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

-

Wydział Farmaceutyczny Przedmioty: Poziom: Przelicznik: Uwagi:

Kierunki:
Farmacja

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA lub 
FIZYKA

PR 1% = 1 pkt
min. 30% z 

każdego 
przedmiotu

Analityka Medyczna

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA lub 
FIZYKA

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

-

Kosmetologia

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA lub 
FIZYKA

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

-

Wydział Nauk o Zdrowiu Przedmioty: Poziom: Przelicznik: Uwagi:

Kierunki:
Biostatystyka

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA, FIZYKA 
lub INFORMATYKA

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

-

Dietetyka

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA lub 
FIZYKA

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

-

Elektroradiologia

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA lub 
FIZYKA

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

-

Fizjoterapia

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA lub 
FIZYKA

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

-

Logopedia z Fonoaudiologią

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA lub 
FIZYKA

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

obowiązkowy 
test 

predyspozycji

Pielęgniarstwo

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA lub 
FIZYKA

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

-

Położnictwo

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA lub 
FIZYKA

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

-

Ratownictwo Medyczne

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA lub 
FIZYKA

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

-

Zdrowie Publiczne
i Epidemiologia

do wyboru: BIOLOGIA, 
CHEMIA, 

MATEMATYKA, FIZYKA 
lub WOS

PR lub PP
1% PR = 2 pkt        
1% PP = 1 pkt

-

PR - Poziom Rozszerzony    PP - Poziom Podstawowy
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                                      Wymagania na STUDIA DRUGIEGO STOPNIA*

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

  ź KOSMETOLOGIA (stacjonarne i niestacjonarne) 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 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 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

  ź BIOSTATYSTYKA (stacjonarne)

  

  ź DIETETYKA (stacjonarne i niestacjonarne)

  ź ELEKTRORADIOLOGIA (stacjonarne)

  ź LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ (stacjonarne)

  ź PIELĘGNIARSTWO (stacjonarne)

  ź POŁOŻNICTWO (stacjonarne i niestacjonarne)

  ź ZDROWIE PUBLICZNE (stacjonarne i niestacjonarne) 

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



6 STATYSTYKA - progi przyjęć

Rekrutacja 2020/2021 Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja 2018/2019

Kierunek i tryb studiów Liczba przyjętych Próg punktowy Liczba przyjętych Próg punktowy Liczba przyjętych Próg punktowy

stacjonarne jednolite i I stopnia max 200 pkt max 200 pkt max 200 pkt

Analityka Medyczna 74 32 44 60 71 75

Biostatystyka 11 30 12 30 19 40

Dietetyka 73 44 74 62 50 70

Elektroradiologia 36 32 39 60 36 70

Farmacja 109 80 131 82 126 104

Fizjoterapia 110 82 91 84 85 88

Higiena Stomatologiczna 12 30 b/d b/d b/d b/d

Kosmetologia 126 30 124 54 107 62

Lekarski 184 158 (biol.min. 82) 183 152 (biol.min. 75) 184  (155 biol. min. 70)

Lekarsko-Dentystyczny 74 154 (biol.min. 77) 75 148 76  (153 biol. min.  75)

Logopedia z Fonoaudiologią 34 40 39 52 41 36

Pielęgniarstwo 144 46 143 40 145 54

Położnictwo 40 70 38 54 72 30

Ratownictwo Medyczne 53 30 52 30 54 30

Techniki Dentystyczne 22 36 24 68 23 106

Zdrowie Publiczne 11 30 23 30 18 30

niestacjonarne jednolite max 200 pkt max 200 pkt max 200 pkt

Lekarski 128 88 (biol.min 48) 90 100 (biol.min 47) 80  (119 biol. min. 57)

Lekarsko-Dentystyczny 18 125 (biol.min. 62) 18 121 15  (133 biol. min. 65)



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

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

ź Za dzień złożenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym uważa się dzień wpływu tych 
dokumentów do siedziby Uczelni na adres:                                         0
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku                                          0
Biuro Promocji i Rekrutacji                                                                                  0
ul. Jana Kilińskiego 1                                                                   0
15-089 Białystok

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

                                                                                         WYKAZ DOKUMENTÓW
 

Studia jednolite  oraz studia I stopnia: 

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

ź wyłącznie oryginał dokumentu stanowi cego podstaw  ubiegania si  o przyj cie na studia (świadectwo ą ę ę ę
maturalne) oraz - w przypadku poprawiania matury - oryginał aneksu/aneksów (dokumenty zostaną zwrócone po 
zakończeniu rekrutacji na danym kierunku)

ź kolorowe 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) 

ź orzeczenie 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)

ź dowód opłaty za I semestr studiów  

ź zaświadczenie Komitetu Głównego Olimpiady stwierdzające uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty

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

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

ź świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, opatrzone apostille lub zalegalizowane i przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza przysięgłego                         0

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

ź 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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Studia II stopnia 

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

ź wyłącznie orygina  dokumentu stanowi cego podstaw  ubiegania si  o przyj cie na studia (świadectwo ł ą ę ę ę
maturalne),  który zostanie zwrócony po ostatecznym zakończeniu rekrutacji na danym kierunku 

ź dyplom 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 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)

ź orzeczenie 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) 

ź dowód opłaty za I semestr studiów

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

ź kserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię lub notarialnie                          0

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

ź 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 osób niebędących obywatelami polskimi
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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.



DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA 9

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. 

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

Samorząd Studentów UMB                000000
Samorząd Studentów  to grupa ludzi aktywnych, która poza 
studiowaniem chce robić coś więcej. Reprezentujemy 
Studentów przed Władzami naszej Uczelni, w różnego 
rodzaju komisjach regulaminowych, stypendialnych, także 
dyscyplinarnych. Organizujemy wydarzenia tj. Medykalia, 
Czwartki z Samorządem, rywalizacje Władze vs Studenci, 
akcje charytatywne, pikniki plenerowe czy też imprezy 
klubowe. Wydarzenia zrzeszają Studentów, Władze oraz 
Przyjaciół naszej Uczelni. Co roku witamy pierwszaków 
tematycznymi Otrzęsinami! Współpracujemy także z innymi 
organizacjami studenckimi, działającymi w ramach uczelni 
oraz uczestniczymy w tworzeniu wydarzeń o charakterze 
regionalnym - np. Juwenalia.                                         0

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

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, 

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

bożonarodzeniową zbiórkę pieniędzy na paczki dla dzieci z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. 
Ponadto studenci prowadzą w szkołach zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowotnej. IFMSA-Poland jest 
organizacją pozwalającą studentom rozwinąć swoje zainteresowania zarówno medycznie, jak i niezwiązane z 
medycyną. Aktywna działalność w IFMSA Poland umożliwia studentom wyjazdy na praktyki kliniczne oraz 
wymianę naukową do różnych państw świata.                                    0



Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
Oddział Białystok
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji to największa i niezależna 
farmaceutyczna organizacja studencka w Polsce. Białystok jest 
jednym z 11 oddziałów, które wspólnie stanowią prawie dwa tysiące 
studentów i absolwentów farmacji. Organizacja reprezentuje ich w 
sprawach dla nich najważniejszych w kraju, jak również za granicą. 
Jednym z celów statutowych jest podnoszenie prestiżu zawodu 
farmaceuty oraz pomaganie w zdobywaniu praktycznych 
doświadczeń, a także rzetelnej wiedzy. PTSF jest źródłem 
sprawdzonych informacji o całej branży i wsparciem w wejściu na 

 Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB
Jest aktywną i dynamicznie rozwijającą się organizacją zrzeszającą 
studentów kierunku Analityka Medyczna.  Współpracujemy ze 
studentami z każdego zakątka Polski. Nasi członkowie w kreatywny 
i aktywny sposób szerzą wiedzę na temat zawodu Diagnosty 
Laboratoryjnego. Celem organizacji jest uświadamianie 
społeczeństwa o tym jak istotną rolę pełnią badania profilaktyczne. 
Jednym ze sposobów, w którym promujemy zdrowy i aktywny tryb 
życia są akcje profilaktyczne m. in. "Z diagnostą po zdrowie: Dzień 
Babci i Dziadka" oraz "Dzień Diagnosty Laboratoryjnego". Jesteśmy 

Więcej informacji na www.facebook.com/bialystok.ptsf

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 o. Białystok organizuje 
akcje edukacyjne i prozdrowotne skierowane do wszystkich 
pokoleń białostockiej społeczności. Członkowie PTSS mogą 
korzystać z organizowanych szkoleń oraz wykładów 
poszerzających stomatologiczne horyzonty. Każdy potrzebuje 
się także rozerwać – sztandarowa impreza „DOBRE RWANIE" 

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

Białystok - Miasto na fali 
2013/2014
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organizowana corocznie przyciąga tłumy studentów UMB do klubu „Herkulesy".                                         

rynek pracy. Organizuje warsztaty, szkolenia oraz konferencje naukowe, promuje ideę opieki farmaceutycznej, 
farmacji klinicznej i nowoczesnej receptury aptecznej. Tworzy wiele akcji edukacyjnych, z których najważniejszym 
projektem jest „Skonsultuj z Farmaceutą". To wydarzenie ma na celu pobudzenie świadomości ludzi w zakresie 
prewencji chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca i nadciśnienie tętnicze oraz chorób układu oddechowego. 
Ponadto aktywni członkowie PTSF mają okazję wyjechać na praktyki wakacyjne w ramach programu SEP do prawie 
każdego kraju na świecie. 

Nasze działania i więcej informacji możecie znaleźć na: www.facebook.com/STDL.UMB

również organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów 
"Wschodząca Diagnostyka", podczas której uczestnicy przedstawiają swój dorobek naukowy. Zapewniamy wiele 
spotkań z inspirującymi osobami z branży medycznej oraz organizujemy warsztaty i szkolenia. 



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, Mistrzostwach Polski Uczelni
Medycznych i w Akademickich Mistrzostwach Polski. Na Uczelni istnieją
sekcje: Ergometru Wioślarskiego, Koszykówki, Lekkiej Atletyki, Piłki 
Nożnej,Piłki Siatkowej, Pływania, Tenisa Stołowego, Trójboju Siłowego, 
Wspinaczki Sportowej oraz Żeglarstwa.
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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/organizacje_studenckie/innowacyjny_kosmetolog

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,  akcje charytatywne i szkolenia.



 Chór UMB 
Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest 
integralną częścią Uczelni, niemal od początku jej 
istnienia. Corocznie oprawą muzyczną towarzyszy 
wydarzeniom na terenie miasta i  uczelni :  
inauguracjom roku akademickiego, dyplomatoriom 
absolwentów i promocjom doktorskim. Jest Zespołem 
o rozbudowanej historii i niezwykłym dorobku 
artystyczno-kulturalnym. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
regularnie uczestniczy w festiwalach oraz koncertach, 
których celem jest ukazywanie szerokiej publiczności 
piękna muzyki chóralnej. Potencjał i muzyczne 
przygotowanie Chóru UMB jest prezentowane na 
wielu prestiżowych konkursach międzynarodowych, 
na których zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. 

 Klub studencki „CoNieCo” 
Klub stanowi bijące serce życia akademickiego UMB. 
Działa nieprzerwanie już od 63 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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Występował w wielu krajach europejskich m.in Bułgarii, Czechach, Grecji, Francji, Portugalii, Włoszech i Wielkiej 
Brytanii. Te niewątpliwe sukcesy są wynikiem pracy Pani Dyrygent - Anny Moniuszko, korepetytora - Łukasza 
Olechno, ale również zaangażowania wszystkich chórzystów - entuzjastów i pasjonatów śpiewu.

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!                      0

Więcej informacji na stronie internetowej: www.facebook.com/klubconieco                           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 działa
  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 
60-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: www.umb.edu.pl/wolontariat

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 
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 (stypendia, kredyty studenckie, ubezpieczenia)
 tel. 85 748 54 08, 85 748 54 10, 85 748 54 27, e-mail: dzss@umb.edu.pl 
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Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii 
i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - ul. Jana Kilińskiego 1
e-mail: dzwl@umb.edu.pl 
Lekarski tel. +48 85 748 54 75, +48 85 748 54 80, +48 85 748 57 53
Lekarsko-Dentystyczny tel. +48 85 748 54 79
Higiena Stomatologiczna tel. +48 85 748 54 29
Techniki Dentystyczne tel. +48 85 748 54 29
Lekarski studia anglojęzyczne tel. +48 85 686 52 23

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej - ul. A. Mickiewicza 2d 
e-mail: dziekfar@umb.edu.pl 
Analityka Medyczna tel. +48 85 748 58 43
Farmacja tel. +48 85 748 54 19
Kosmetologia tel. +48 85 748 58 44

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu - ul. Szpitalna 37 
e-mail: pieleg@umb.edu.pl 
Biostatystyka tel. +48 85 686 50 02
Dietetyka tel. +48 85 686 50 06
Elektroradiologia tel. +48 85 686 50 06
Fizjoterapia tel. +48 85 748 54 95
Logopedia z Fonoaudiologią tel. +48 85 748 54 93
Pielęgniarstwo tel. +48 85 748 54 94
Położnictwo tel. +48 85 748 54 93
Ratownictwo Medyczne tel. +48 85 748 54 93
Zdrowie Publiczne i Epidemiologia tel. +48 85 686 50 06
Zdrowie Publiczne tel. +48 85 686 50 06

Biblioteka Główna - ul. Jana Kilińskiego 1, tel. 85 748 54 47
Wypożyczalnia - tel. 85 748 54 50
e-mail: biblioteka@umb.edu.pl 

Domy studenta:
Dom Studenta nr 1 - ul. Akademicka 3, tel. 85 748 57 99
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 

Dziekanaty: 
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Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, 

ul. Mieszka I 4b

Biuro Karier, Biuro Projektów Pomocowych, 
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Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB,
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9. Euroregionalne Centrum Farmacji, Dziekanat 

     Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 

     Medycyny Laboratoryjnej, ul. Mickiewicza 2d 


