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Drogi studencie 
witaj w UMEDZIE!

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy przewodnik UMED W PIGUŁCE, w którym znajdziesz 

wszystkie najważniejsze informacje o Uczelni i studiach. 

UMED W PIGUŁCE to Twój informator na dobry START.

Wprowadzi Cię w tajniki regulaminu studiów, będzie kierunkowskazem do otrzymania 

pomocy finansowej i stypendiów, a także podpowie, jak znaleźć „dach nad głową”. Ponadto 

poprowadzi Cię po ścieżkach Wirtualnej Uczelni, pomoże odnaleźć się wśród organizacji 

studenckich oraz odpowie na wiele innych, istotnych pytań! 

                Zaczynamy
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Drodzy Studenci, 

Umed w pigułce jest informatorem adresowanym przede wszystkim do studentów rozpoczynających 

naukę w naszej Uczelni. W jego tworzeniu znaczącą rolę odegrali koledzy ze starszych roczników, 

których doświadczenia i spostrzeżenia najlepiej ilustrują, to co z punktu widzenia studenta 

najważniejsze.

Spektrum wiadomości, które mają przybliżyć Uniwersytet studentom pierwszego roku jest spore. 

Oprócz najważniejszych informacji dotyczących samego procesu studiowania, w informatorze 

znajdziecie szereg wiadomości związanych z obowiązującymi procedurami, przyjętymi normami 

czy logistyką.

Przeczytacie również o pozanaukowych inicjatywach studenckich: kołach naukowych, 

organizacjach, agendach kultury, aktywnym Samorządzie Studentów, Akademickim Związku 

Sportowym, uczelnianym Chórze a także stowarzyszeniach studentów i absolwentów.

Mam nadzieję, że z UMED w pigułce będzie Wam łatwiej przebrnąć przez to co nowe, a Wasz czas 

aklimatyzacji w uczelniane środowisko skróci się do minimum.

  

prof. Radzisław Kordek

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
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SEMESTR ZIMOWY
                                               1 października 2021 – 20 lutego 2022

•	 obóz	roku	zero
     7 - 14 września 2021 (Murzasichle)

•	 warsztaty	integracyjne	
     20 - 24 września 2021
     oraz 27 - 29 września 2021

•	 dzień	organizacyjny	dla	I	roku 
     30 września 2021

•	 inauguracja	Roku	Akademickiego	
2021/2022

     1 października 2021

•	 rozpoczęcie	zajęć	
     1 października 2021

•	 dzień	rektorski
     12 listopada 2021

•	 przerwa	świąteczna
     24 grudnia 2021 - 2 stycznia 2022

•	 dzień	rektorski
     7 stycznia 2022

•	 zimowa	sesja	egzaminacyjna
     31 stycznia 2022 - 13 lutego 2022

•	 zimowa	przerwa	semestralna
     14 - 20 lutego 2022

•	 zimowa	sesja	poprawkowa
     21 lutego 2022 - 6 marca 2022

KieDY START i MeTA?

SeMeSTR LeTNi
      21 lutego 2022 – 30 września 2022

•	 rozpoczęcie	zajęć
     21 lutego 2022

•	 przerwa	świąteczna	
     15 - 19 kwietnia 2022

•	 dzień	rektorski 
     2 maja 2022

•	 letnia	sesja	egzaminacyjna
     13 - 30 czerwca 2022

•	 wakacje	letnie	
     1 lipca - 30 września 2022

•	 letnia	sesja	poprawkowa
     1 - 25 września 2022
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      21 lutego 2022 – 30 września 2022

                            pl. gen. J. Hallera 1, budynek 1, parter

Akademickie Biuro Karier 

Chcesz zaplanować swoją karierę?  

Rozwijać i uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach?  

Poszukujesz kontaktu z profesjonalnym doradcą zawodowym?

Więcej na: abk.umed.pl

STReFA OBSługi STuDeNTA

bos@umed.lodz.pl
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Niepełnosprawni

Posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? 

Chcesz dowiedzieć się, jakie masz prawa? 

Jak otrzymać stypendium na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz pomoc w trakcie 

trwania studiów? 

Chcesz brać udział w szkoleniach, praktykach oraz zaangażować się w działalność  

na rzecz osób niepełnosprawnych?

Więcej na: niepelnosprawni.umed.pl

Dział Rekrutacji i Kształcenia

Potrzebujesz pełnego wachlarza informacji związanych z rekrutacją  i kształceniem? 

Masz kłopot z interpretacją regulaminu studiów? 

Działasz w organizacji studenckiej?

Więcej na: rekrutacja.umed.lodz.pl

Stypendia! Akademiki!

Szukasz miejsca w akademiku? 

Chciałbyś otrzymywać stypendium? 

Potrzebujesz pomocy materialnej? 
 
Więcej na: pomocmaterialna.umed.pl

Wirtualna Uczelnia

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące funkcjonowania  

elektronicznego systemu obsługi studiów? 

Chętnie pomożemy ci w obsłudze serwisu wirtualna uczelnia 

stworzonego z myślą o tobie.

Więcej na: umed.pl/student/strefa-obslugi-studenta/wirtualna-uczelnia/



9

AKADeMiKi

Drogi studencie 
zamieszkaj w akademiku!

Jeśli rozpoczynasz studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi: zaloguj się na swoim koncie 

w systemie rekrutacyjnym i wypełnij elektroniczny wniosek, który zostanie Ci udostępniony  

w kafelku „akademiki” po uzyskaniu statusu „zakwalifikowany do przyjęcia”.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

• Informacje o wszelkich terminach znajdziesz na:  
pomocmaterialna.umed.pl

• Informację o przyznaniu Ci miejsca w Domu Studenta znajdziesz w Wirtualnej Uczelni. 

• Jeśli jesteś już studentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:
     Zaloguj się do Wirtualnej Uczelni i wypełnij elektroniczny wniosek.

• Informację o przyznaniu Ci miejsca w Domu Studenta znajdziesz w Wirtualnej Uczelni.
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v   Toalety i kuchnie na kazdym pietrze
v   łazienki w obrebie kondygnacji -1
v   Pralnia i suszarnia
v   W pokojach siec internetowa

v   pokoje z łazienkami
v   Siec internetowa w pokojach
v   Kuchnie i pralnia na pietrach

II DOM STUDENTA

91-404 Łódź, ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 2  

 Marta Ubysz

 marta.ubysz@umed.lodz.pl

 42 679 12 21 lub 42 679 12 22

Ile to kosztuje? - opłata miesięczna za osobę
pokój 2 os.   ..................................................   540 zł
pokój 1 os.   ...................................................   990 zł
miejsce w pokoju 2 os. w segmencie   .....    570 zł
miejsce w pokoju 1 os. w segmencie   ......   1050 zł
pokój dla os. z niepełnosprawnością   .....   750 zł

,

,

IV DOM STUDENTA

90-647 Łódź, pl. gen. J. Hallera 1   

 Adam Zawada

 adam.zawada@umed.lodz.pl

 42 272 52 17 lub 42 272 52 16

Ile to kosztuje? - opłata miesięczna za osobę
pokój 2 os. w segmencie 8 os.   ................   480 zł
pokój 2 os. w segmencie 4 os.   ................   540 zł
pokój 1 os. w segmencie 4 os.   .................   720 zł
pokój 1 os.  z kuchnią (parter)  ..................   1020 zł
pokój dla os. z niepełnosprawnością   .....      750 zł
pokój 1 os. hotelowy   ................................      750 zł

,,

Pokoje zorganizowane w segmenty
v   w segmencie łazienka i aneks kuchenny  
     z lodówka
v   W pokojach siec internetowa, telefoniczna  
    i RTV

I DOM STUDENTA

91-404 Łódź, ul. Lumumby 5  

 Gabriela Zakrzewska

 gabriela.zakrzewska@umed.lodz.pl

 42 678 23 41 lub 42 678 63 87

Ile to kosztuje? - opłata miesięczna za osobę
pokój 2 os.   ..................................................   360 zł
pokój 2 os. z łazienką   ...............................   390 zł
pokój 1 os.   ...................................................   540 zł
miejsce w pokoju 2 os. w segmencie   .....    510 zł
miejsce w pokoju 1 os. w segmencie   ......   650 zł

.
,

,

,
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II DOM STUDENTA
Strajku Łódzkich Studentów 1981r. 2

Jaracza 63

ODDZIAŁ

DZIEKANAT WYDZIAŁU
NAUK O ZDROWIU

DZIEKANAT KOLEGIUM
WOJSKOWO-LEKARSKIEGO

gDZie JeSTeSMY?
,
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Wydział Farmaceutyczny

Dziekan: prof. dr hab. n. med. Anna Kilanowicz-Sapota

Dziekanat: ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź 
Kierownik dziekanatu: mgr Aleksandra Jóźwiak 

farmacja.umed.lodz.pl

Wydział Lekarski

Dziekan: prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Dziekanat: al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
Kierownik dziekanatu: mgr Julita Ławkiedraj

lekarski.umed.lodz.pl

Oddział Stomatologiczny

Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

Dziekanat: ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Kierownik dziekanatu: Dominika Grodzicka 

stomatologia.umed.lodz.pl

wYDZiAłY / DZieKANATY
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Oddział Nauk Biomedycznych 

Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek

Dziekanat: ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź 
Kierownik dziekanatu: mgr Ewa Appel

wnbikp.umed.lodz.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan: prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

Dziekanat: pl. gen. J. Hallera 1, 90-647 Łódź
Kierownik dziekanatu: mgr Agnieszka Dejda 

naukiozdrowiu.umed.lodz.pl

Kolegium Wojskowo-Lekarskie

Prodziekan ds. Kolegium Wojskowo-Lekarskiego:
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Dziekanat: pl. gen. J. Hallera 1, bud. nr 1, 90-647 Łódź
Kierownik dziekanatu: mgr Magdalena Kasprzycka

wojlek.umed.lodz.pl

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa:
dr hab. n. o zdrowiu Ewa Borowiak

Dziekanat: ul. S. Jaracza 63, 90-251 Łódź
Kierownik dziekanatu: dr n. med. Aneta Domańska 

pielegniarstwo.umed.lodz.pl
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SAMORZĄD STUDENTÓW
stud.umed.lodz.pl

IFMSA-POLAND
lodz.ifmsa.pl

IAESTE-POLAND
iaeste.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO 
STUDENTÓW STOMATOLOGII

facebook.com/ptsslodz

STUDENCKIE TOWARZYSTWO 
NAUKOWE

stn.umed.pl

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO 
STUDENTÓW MEDYCYNY 

LABORATORYJNEJ
itsml.umed.pl

MŁODA FARMACJA
mf.edu.pl/lodz

KLUB UCZELNIANY AZS
azs.umed.lodz.pl

CHÓR UM W ŁODZI
chor.umed.pl

STuDeNcKi TeAM
– kazdy znajdzie cos dla siebie

POLSKIE TOWARZYSTWO 
STUDENTÓW FARMACJI

ptsf.pl

Logo PTSF

Podstawowe logo Polskiego 
Towarzystwa Studentów Farmacji 
składa się z niebieskiego sygnetu
w kształcie heksagonu z symbolem 
farmacji - kielichem Higiei i wężem 
Eskulapem oraz logotypu, czyli 
niebieskiego napisu Polskie 
Towarzystwo Studentów Farmacji

Pole ochronne loga stanowi obszar 
140% krótszego boku (a).

Kolorystyka

a

1,4a

#4052a0

#ffffff

Podstawowe logo Polskiego 
Towarzystwa Studentów Farmacji 
przeznaczone do umieszczenia
na ciemnym tle.

Minimalny rozmiar podstawowego 
logo to 150x150 px

Kolorystyka

a

1,4a

#4052a0

#ffffff

.                   ,
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Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi działa w oparciu o ustawę Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym. Tworzą go wszyscy studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Na UM w Łodzi mocno stawiamy na integracje przyszłego środowiska medycznego, dlatego 

organizujemy co roku kilka wyjazdów studenckich, koncerty, eventy, szkolenia czy warsztaty.

Samorząd Studencki ma bardzo szerokie uprawnienia. Dotyczą one współudziału w podziale środków 

pieniężnych, sprawowaniu władzy uchwałodawczej na Uczelni oraz decydowaniu o programie studiów. 

Włączamy się w działania promocyjne Uczelni, akcje charytatywne oraz dbamy o szeroko rozumiane 

interesy studentów na Uczelni.

Podstawą funkcjonowania Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest otwartość 

oraz chęć współpracy z każdą osobą gotową do wzięcia czynnego udziału w życiu studenckim 

i współtworzenia akademickiej rzeczywistości!

Jeśli dostałeś się na łódzki UMED i chcesz poznać ludzi, klimat naszej uczelni oraz 

dobrze się bawić to zapraszamy na Zerówkę! To obóz integracyjno-szkoleniowy 

dla przyszłych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Świetna zabawa, mnóstwo atrakcji, nowe znajomości na resztę studiów 

i często na całe życie, warsztaty i szkolenia – to właśnie najlepszy wyjazd 

studencki, na którym nie może Cię zabraknąć! 

Murzasichle 2020, czyli Obóz Roku Zero!:

https://www.facebook.com/events/332507551479682/

STUDENTÓW UM https://www.facebook.com/URSSLodz/

@umed_goals

facebook.com/URSSLodz/

@umed_goals 

O NAS
Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi działa w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce. Tworzą go wszyscy studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Na UM w Łodzi mocno stawiamy na integrację przyszłego środowiska medycznego, dlatego organizujemy  
co roku kilka wyjazdów studenckich, koncerty, eventy, szkolenia czy warsztaty.

Samorząd Studencki ma bardzo szerokie uprawnienia. Dotyczą one współudziału w podziale środków 
pieniężnych, sprawowaniu władzy uchwałodawczej na Uczelni oraz decydowaniu o programie studiów. 

Włączamy się w działania promocyjne Uczelni, akcje charytatywne oraz dbamy o szeroko rozumiane interesy 
studentów na Uczelni.

Podstawą funkcjonowania Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest otwartość oraz 
chęć współpracy z każdą osobą gotową do wzięcia czynnego udziału w życiu studenckim i współtworzenia 
akademickiej rzeczywistości!

DLA WAS
Jeśli dostałeś się na łódzki UMED i chcesz poznać ludzi, klimat naszej uczelni 
oraz dobrze się bawić to zapraszamy na Zerówkę! To obóz integracyjno-szkoleniowy 
dla przyszłych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Świetna zabawa, mnóstwo atrakcji, nowe znajomości na resztę studiów 
i często na całe życie, warsztaty i szkolenia – to właśnie najlepszy wyjazd 
studencki, na którym nie może Cię zabraknąć!

Murzasichle 2021, czyli Obóz Roku Zero!: 
facebook.com/events/211924164112034/
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STUDENCKIE 
TOWARZYSTWO 
NAUKOWE (STN)

STN jest organizacją studencką działająca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi od ponad 75 lat. 
STN zrzesza wszystkich studentów szczególnie zainteresowanych pracą badawczą i będących 
członkami Studenckich Kół Naukowych.

Naszym celem jest ułatwienie studentom podjęcia działalności naukowej, a także rozwijanie 
umiejętności pomocnych w prowadzeniu własnych badań naukowych. Organizując warsztaty 
i wykłady m.in. z biostatystyki, pisania artykułów naukowych i Grantów staramy się utorować 
młodym naukowcom drogę do świata nauki.

Obecnie na naszej uczelni funkcjonuje 78 Studenckich Kół Naukowych o przeróżnych zakresach 
działalności – laboratoryjnej bądź klinicznej. Dołączając do Koła Naukowego studenci mogą nie 
tylko zgłębić swoją wiedzę podczas spotkań kół, ale także mogą brać udział w dyżurach w Klinice 
czy uczestniczyć w szkoleniach w Centrum Symulacji Medycznej.

Najważniejszym przedsięwzięciem Studenckiego Towarzystwa Naukowego jest organizowana 
corocznie Międzynarodowa Konferencja Juvenes Pro Medicina, która skierowana jest do 
studentów i doktorantów. Główna część programu konferencji to konkurs prac na 28 sesjach 
tematycznych- m.in nauk podstawowych, chirurgii, otolaryngologii, stomatologii, zdrowia 
publicznego, chorób wewnętrznych, medycyny technicznej i bioinżynierii.

STN jest organizacją studencką działająca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi od ponad 75 lat.  
STN zrzesza wszystkich studentów szczególnie zainteresowanych pracą badawczą i będących członkami 
Studenckich Kół Naukowych.

Naszym celem jest ułatwienie studentom podjęcia działalności naukowej, a także rozwijanie umiejętności 
pomocnych w prowadzeniu własnych badań naukowych. Organizując warsztaty i wykłady m.in.  
z biostatystyki, pisania artykułów naukowych i Grantów staramy się utorować młodym naukowcom drogę 
do świata nauki.

Obecnie na naszej uczelni funkcjonuje 88 Studenckich Kół Naukowych o przeróżnych zakresach działalności 
– laboratoryjnej bądź klinicznej. Dołączając do Koła Naukowego studenci mogą nie tylko zgłębić swoją wiedzę 
podczas spotkań kół, ale także mogą brać udział w dyżurach w Klinice czy uczestniczyć w szkoleniach  
w Centrum Symulacji Medycznej.

Najważniejszym przedsięwzięciem Studenckiego Towarzystwa Naukowego jest organizowana corocznie 
Międzynarodowa Konferencja Juvenes Pro Medicina, która skierowana jest do studentów i doktorantów. 
Główna część programu konferencji to konkurs prac na 28 sesjach tematycznych - m.in nauk podstawowych, 
chirurgii, otolaryngologii, stomatologii, zdrowia publicznego, chorób wewnętrznych, medycyny technicznej 
i bioinżynierii.



18

Jesteśmy Polskim Towarzystwem Studentów Stomatologii. Zrzeszamy
młodych adeptów kierunku lekarsko-dentystycznego wszystkich uczelni
medycznych w Polsce. Dla studentów pierwszego roku czlonkowstwo jest
bezpłatne. Oto czym się zajmujemy: 

Cześć!

Konferencje, które oprócz kształcenia i rozwijania
tematów nieobjętych programem nauczania, mają
udzielać praktycznych porad klinicznych oraz
zapoznawać członków towarzystwa z nowościami
w dziedzinach stomatologicznych, np. HollyŁódź
Smile, 50 Shades of Case, Dental Soft Skills

Dzięki współpracy z IADS i EDSA, członkowie
PTSS mają możliwość uczestniczenia w
międzynarodowych projektach, konferencjach,
stażach naukowych, praktykach wakacyjnych (np.
w Nepalu) i wymianie studenckiej (np. do Włoch).

We współpracy ze specjalistami w swoich
dziedzinach organizujemy warsztaty i szkolenia,
np. kurs pierwszej pomocy, maszynowe
opracowanie kanałów korzeniowych,
ergonomiczna praca w gabinecie, kurs szycia
chirurgicznego, a także warsztaty z prelegentami
naszych konferencji.

Przeprowadzamy akcje profilaktyczne m.in. 
w przedszkolach oraz w formie online. Dzięki nim
nauczysz się, jak rozmawiać z pacjentem oraz
podstaw profilaktyki chorób jamy ustnej. 

PTSS współpracując z uczelnią realizuje projekty 
w różnych dziedzinach stomatologii, np. konkursy
takie jak Endomaniak czy Międzynarodowa
Konferencja Stomatologiczna im. M. Kłopotowskiego.

Warsztaty

Konferencje Praktyki wakacyjne

Akcje profilaktyczne

Inne

-
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Nasi członkowie rozwijają swoje umiejętności 
na wielu polach poprzez działanie w różnych 
grupach roboczych. 

IAESTE działa prężeni na Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi już od 2010 roku. 

Dzięki nam studenci UMED Łódź mogą wyjechać 
na płatne staże zagraniczne na całym świecie.

Tworzymy zgraną grupę, która nie tylko razem 
pracuje. Razem też się bawimy, uczymy nowych 
rzeczy i udzielamy się charytatywnie w łódzkich 
domach dziecka.

Co roku przyjeżdżają do nas praktykanci z zagranicy, 
którym pokazujemy naszą uczelnię, miasto i kraj. 

Chcesz do nas dołączyć? 
Zapraszamy na AKCJE REKRUTACYJNĄ!

Odwiedź nas na: 

@IAESTEUMED

@iaeste_umed

,

IAESTE działa prężnie na Uniwersytecie Medycznym  
w Łodzi już od 2010 roku.

Dzięki nam studenci UMED Łódź mogą wyjechać  
na płatne staże zagraniczne na całym świecie.

Co roku przyjeżdżają do nas praktykanci z zagranicy, 
którym pokazujemy naszą uczelnię, miasto i kraj.

Tworzymy zgraną grupę, która nie tylko razem  
pracuje. Razem też się bawimy, uczymy nowych  
rzeczy i udzielamy się charytatywnie w łódzkich 
domach dziecka.

Nasi członkowie rozwijają swoje umiejętności  
na wielu polach poprzez działanie w różnych grupach 
roboczych.

Chcesz do nas dołączyć?
Zapraszamy na AKCJĘ REKRUTACYJNĄ!
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IFMSA-Poland to organizacja,
skupiająca studentów medycyny z
całego świata. Młodzi ludzie z ponad
120 krajów tworzą społeczność,
działającą w wielu obszarach
medycyny..
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WSPÓŁORGANIZUJEMY
konferencje naukowe 
zjazdy ogólnopolskie
inne wydarzenia międzynarodowe

Poza Uczelnią nasza aktywność skierowana jest na szkoły,
przedszkola, centra handlowe, przychodnie, szpitale oraz Internet.
Organizujemy także zagraniczne praktyki kliniczne oraz
międzynarodowe wymiany naukowe.

W naszym oddziale każdego roku organizujemy kilkadziesiąt
różnego rodzaju spotkań i wydarzeń. Działamy jako wolontariusze,
edukujemy dzieci i młodzież, organizujemy warsztaty dla
studentów. Z nami możesz się rozwinąć także jako fotograf, grafik
czy trener umiejętności miękkich. Dołącz do nas!

IFMSA-Poland to organizacja skupiająca studentów uczelni
medycznych z całego świata. Młodzi ludzie z ponad 120 krajów tworzą
społeczność działającą w wielu obszarach medycyny - od zdrowia
publicznego i reprodukcyjnego, przez prawa człowieka, po edukację
medyczną.
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MŁODA FARMACJA ŁÓDŹ

Aktywność, chęć rozwoju, ambitność i ciągłe zdobywanie nowych umiejętności to cechy, które 
niewątpliwie pozwalają się wyróżnić członkom naszej organizacji na tle pozostałych studentów. 
Podczas organizowania wszelkiego rodzaju eventów – od warsztatów po konferencje, wymiany 
zagraniczne – nabywamy umiejętności miękkich i naukowych oraz zawieramy wspaniałe przyjaźnie 
i znajomości na długie lata. Rozwijamy się nie tylko w sferze edukacyjnej, ale także osobistej dzięki 
warsztatom, na których poruszamy tematy związane z radzeniem sobie ze stresem czy komunikacją. 
Poznajemysiebie, swoje mocne i słabe strony, i bezustannie udoskonalamy nasze umiejętności. 
Organizowane przez nas spotkania z przedstawicielami branży farmaceutycznej pozwalają nam 
poznać zawody związane z farmacją, co znacznie ułatwia wybór ścieżki zawodowej. Współpraca 
z organizacjami i instytucjami publicznymi związanymi z tematyką ochrony zdrowia sprzyja szerzeniu 
idei humanitaryzmu i etyki zawodowej, które są dla nas ważnymi aspektami. Wszyscy wiemy, że 
podróże kształcą, amożliwość zagranicznych, wakacyjnychpraktyk w bardzo odległych miejscach
– Azji czy Ameryce, poznanie tamtejszych kultur, rodzaju i sposobu pracy poszerza nasze horyzonty 
w sposóbnieporównywalny z żadnym innym zajęciem.
W ciągu roku akademickiego organizujemy 
również krótkie wymiany studenckie, które dają 
nam możliwość poznania wspaniałych ludzi, ich 
kultury oraz kraju. Jednocześnie mamy okazję 
zaprezentować polskie zwyczaje i gościnność 
oraz pokazać jak wygląda Farmacja w naszym 
kraju. Aby zostać profesjonalistą w zakresie 
ochrony zdrowia nie wystarczy nauka, trzeba się 
rozwijać. Nasze działania, nasza organizacja 
i ludzie, którzy ją tworzą, starają się szerzyć 
nasze idee wśród pozostałych studentów 
farmacji.
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Logo PTSF

Podstawowe logo Polskiego 
Towarzystwa Studentów Farmacji 
składa się z niebieskiego sygnetu
w kształcie heksagonu z symbolem 
farmacji - kielichem Higiei i wężem 
Eskulapem oraz logotypu, czyli 
niebieskiego napisu Polskie 
Towarzystwo Studentów Farmacji

Pole ochronne loga stanowi obszar 
140% krótszego boku (a).

Kolorystyka

a

1,4a

#4052a0

#ffffff

Podstawowe logo Polskiego 
Towarzystwa Studentów Farmacji 
przeznaczone do umieszczenia
na ciemnym tle.

Minimalny rozmiar podstawowego 
logo to 150x150 px

Kolorystyka

a

1,4a

#4052a0

#ffffff

Największa i niezależna 
farmaceutyczna organizacja
studencka w Polsce

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji jest samorządową i apolityczną organizacją non-profit zrzeszającą 
obecnie ponad 1756 studentów i absolwentów farmacji z całej Polski. Jesteśmy członkiem Europejskiego 
Stowarzyszenia Studentów Farmacji (EPSA) oraz Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF) 
łączących około 350 000 przyszłych farmaceutów z ponad 70 krajów na całym świecie.

PTSF opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W naszej działalności staramy kierować się 
odpowiedzialnością społeczną, nieustającym poszukiwaniem możliwości rozwoju oraz troską o wizerunek 
zawodu farmaceuty.  Realizujemy projekty naukowe i szkoleniowe skierowane do studentów, jak również 
promujemy wiedzę na temat roli leków, profilaktyki i zdrowego trybu życia w lokalnych społecznościach.

www.ptsf.pl        |        facebook.com/PTSF.lodz
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AZS UMED Łódź
Jesteś sportowcem i nie wyobrażasz sobie życia bez treningów? 

Przyjdź do nas i zostań mistrzem w swojej dyscyplinie!

Nasz AZS UMED Łódź od 11 lat jest najlepszą drużyną wśród uczelni medycznych i 16 wśród uczelni w Polsce!

Pływanie, siatkówka, wspinaczka... to tylko niektóre z dyscyplin, w których trenujemy Mistrzów Polski!

Studiując u nas możesz wybierać spośród ponad 30 sekcji!

KU AZS Umed Łódź to także rewelacyjne obozy wakacyjne (kitesurfing, windsurfing, wspinaczka, piłka nożna, 
koszykówka, lekka atletyka, sporty siłowe, siatkówka) i kultowy WINTER CAMP dla fanów snowboardu i narciarstwa!

Zapraszamy Was na naszą stronę http://azs.umed.lodz.pl/ 
oraz fanpage https://www.facebook.com/AZSUMed/

Kontakt:   
ul. 6-ego Sierpnia 69, pokój nr 4 – parter   |   e-mail: umed@azs.lodz.pl   |   tel. 669 592 634
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Chór	 Uniwersytetu	 Medycznego	 w	 Łodzi działa prężnie od 2005 r. Aktywnie uczestniczymy w życiu 
akademickim. Śpiewamy na wszystkich ważnych uroczystościach uczelni, poza tym prowadzimy szeroką 
działalność koncertową w Łodzi i regionie. Bierzemy udział w konkursach i festiwalach o randze ogólno-
polskiej i międzynarodowej, zdobywając liczne nagrody. Angażujemy się w projekty muzyczne, nagrywamy 
płyty a ostatnimi czasy coraz więcej nas w internecie. 

W naszym chórze śpiewają studenci wszystkich kierunków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi a także  
absolwenci Uczelni. Jednym z częstszych stwierdzeń naszych chórzystów jest „dołączenie do chóru 
było najlepszą decyzją na świecie!” Jesteśmy przekonani, że i Wy podejmiecie taką decyzję i zgłosicie się  
do Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi!

Czekamy	na	Was	z	niecierpliwością! 
Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych 

- profilu na facebooku, konta na Instagramie, oraz strony internetowej. 
Znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje a w razie pytań, będziecie mogli się z nami skontaktować!

Facebook: facebook.com/ChorUMed   |   Instagram: instagram.com/chor.umedlodz	  |   www.chor.umed.pl
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  A
Akademickie Biuro Karier (ABK) – warsztaty, szkolenia, oferty praktyk, staży i pracy. Więcej na abk.umed.pl

ANGL – studia prowadzone w języku angielskim organizowane przez Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów  
w Języku Angielskim

Ankiety – Twoja opinia jest dla Nas ważna! Pokaż Nam, jaki jest Twój poziom zadowolenia z prowadzonych w uczelni 
zajęć czy obsługi administracyjnej. Wypełnij ankietę oceny pracowników dydaktycznych i administracyjnych  
w Wirtualnej Uczelni.
Pamiętaj ankiety są anonimowe.

ATP – Akademickie Targi Pracy organizowane przez UMED to największe targi pracy w Polsce i miejsce gdzie być może 
spotkasz swojego przyszłego pracodawcę. Nie przegap okazji, weź udział w evencie i towarzyszących mu bezpłatnych 
szkoleniach. Więcej na atp.lodz.pl

AZS – lubisz sport? Zapisz się do AZSu! Więcej na azs.umed.lodz.pl

  B
Biblioteka – nowoczesne Centrum Informacyjno-Biblioteczne przy ul. Muszyńskiego 2 będzie Twoim drugim domem nie 
tylko w trakcie sesji :) Szukać wiedzy możesz między regałami albo surfując w Internecie po e-Zasobach.  
W CIB znajdziesz też miejsce do nauki i spotkań. Więcej na cib.umed.lodz.pl

Big Blue Button - platforma webinaryjna umożliwiająca organizowanie wykładów online w czasie rzeczywistym.  
Jest jednym z dostępnych narzędzi komunikacji synchronicznej.

BOS – Biuro Obsługi Studiów. To tu m.in. zdobędziesz miejsce w akademiku, złożysz wniosek o stypendium  
czy porozmawiasz o swojej karierze. Jesteśmy dla Ciebie na pl. Hallera 1, bud.1, parter.

uMeD od A do Z
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  c
CDUM – Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego (ul. Pomorska 251) to supernowoczesne sale wyposażone  
w sprzęt multimedialny. Poczuj klimat studiowania na europejskim poziomie.

CKD – Centrum Kliniczno – Dydaktyczne UMEDu to budynek legenda. Budowany niemalże 40 lat, mogący pomieścić ponad 
1500 łóżek dla pacjentów na 17 piętrach. Posiada w sobie wielki potencjał. Na kolejnym piętrze powstało właśnie Centrum 
Symulacji Medycznej, gdzie studenci na fantomach w interaktywny sposób mogą zdobywać medyczne umiejętności.

CHÓR – kochasz muzykę? Nie masz problemu z poczuciem rytmu? Lubisz śpiewać? Koniecznie odwiedź stronę chor.umed.pl

COE – Centralny Ośrodek Egzaminacyjny, tu przeprowadzane są egzaminy w formie zaliczenia testowego z przedmiotów 
objętych planem studiów. Więcej na coes.umed.lodz.pl/portal

Collegium Anatomicum – budynek położony przy ul. Żeligowskiego 7/9. Miejsce nauki studentów UMEDu i siedziba 
Muzeum Anatomicznego.

  D
Darmowe Drukowanie – U nas to możliwe. Mobilne drukarki Zeccer pozwalają na bezpłatne drukowanie. Wystarczy 
ściągnąć aplikację na zeccer.pl i postępować według instrukcji. Zeccera znajdziesz w Strefie Obsługi Studenta,  
Pl. Hallera 1, bud.1, parter.

Doktorant – osoba, która ukończyła studia jednolite magisterskie lub studia drugiego stopnia i marzy o dalszej karierze 
w ramach uczelni. Osobom o szczególnych osiągnięciach naukowych i z wielką pasją do nauki polecamy rozważenie tej 
ścieżki rozwoju kariery.

DSy – Domy Studenckie. UMED może pochwalić się nowoczesnymi Domami Studenta, które zapewniają komfort 
mieszkania i uczenia się. Akademiki znajdują się w 2 lokalizacjach, a różne warianty pokojów i cen pozwalają każdemu 
znaleźć dla siebie najlepsze rozwiązanie. Jest to też miejsce, w którym zawiązują się niesamowite przyjaźnie, nie tylko 
na czas studiów. Więcej o Akademikach na akademiki.umed.pl

Dziekanat – to właśnie tam będziesz mógł załatwić wszystkie sprawy studenckie. Zawsze, jak tylko potrzebujesz pisz  
i dzwoń do opiekuna roku w Twoim dziekanacie.

Dzień Organizacyjny – dedykowany studentom I roku, którzy właśnie rozpoczynają swoją przygodę z UMEDem.  
W jeden dzień przybliżymy Ci realia studiowania, umożliwimy spotkania ze studentami wyższych roczników. Po Dniu 
Organizacyjnym poczujesz, że UMED to miejsce przyjazne studentom.

W tym roku z uwagi na Wasze bezpieczeństwo związane z sytuacją epidemiologiczną Dzień Organizacyjny 
przeprowadzimy w formie online, z pakietem informacji i atrakcjami :)

Dzień rektorski – ustanowiony przez Rektora dzień wolny od zajęć.

  E
ECTS punkty – miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. 
Służą do oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Chcesz wiedzieć 
więcej - zapytaj Wirtualnego Asystenta. 
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ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka.
 

Erasmus+ – program wymiany międzynarodowej studentów. Jeśli marzą Ci się studia zagraniczne, to na UMED spełnimy 

Twoje marzenia! Pomożemy Ci uzyskać stypendium na naukę poza Polską. Kilkumiesięczny wyjazd może okazać się jedną 

z największych przygód i inwestycji Twojego życia. Więcej na umed.pl/nauka/wspolpraca-zagraniczna/erasmus/

ESOS – Elektroniczny System Obsługi Studenta – przyjazna i intuicyjna platforma. Znajdziesz tam Elektroniczny Indeks, 

plany zajęć, wnioski o stypendia, materiały dydaktyczne i wiele innych. To właśnie dzięki ESOS kontaktujemy się  

z Tobą w szybki i sprawny sposób. Na Twój spersonalizowany UMEDowski adres mailowy przesyłamy Ci najważniejsze 

informacje dot. studiowania oraz wiadomości o dodatkowych inicjatywach, tworzonych z myślą o Tobie. Zaglądaj tu 

codziennie wu.umed.lodz.pl

  F
Facebook UMED – wszyscy lubią UMED – polub i Ty na facebook.com/UMEDLODZ Czekamy na Twojego like  

Flickr – uwieczniamy i dzielimy się z Tobą każdą wspólną chwilą na UMED. Zobacz galerię zdjęć najważniejszych 

wydarzeń na flickr.com/photos/umedlodz

Foyer Aula 1000 – foyer (wym. fuaje) to nic innego, jak okazały korytarz znajdujący się przed największą w CDUM Aulą, 

będącą w stanie pomieścić aż 1000 studentów. Foyer to centralne miejsce większości eventów odbywających się  

na UMED. Znajdziesz tu wystawy, stanowiska organizacji studenckich czy pracodawców.

Fuksówka – masz „fuksa” i dostałeś się na studia? Trzeba to uczcić. Fuksówka to impreza rozpoczynająca tok studiów  

i pozwalająca na integrację z innymi studentami.

Fumed – Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dba o rozwój UMEDu, organizuje konferencje, sympozja, 

zjazdy czy bale. Może znajdziesz coś, co Cię zainteresuje? Zajrzyj fumed.pl

  G
Gadżety UMEDu – mamy dla Ciebie niezły towar! Jest nim pula gadżetów UMEDu. Torby, notatniki, pendrive’y, koszulki, 

fartuchy i inne fanty do zdobycia przez studentów, którzy biorą udział w eventach uczelnianych oraz konkursach.  

Do nabycia w Biurze Promocji.

Graduacja – uroczystość obwieszczająca koniec studiów, na której odbywa się oficjalne wręczenie dyplomów.

Grupy Studenckie:

GW - grupa wykładowa – wszyscy studenci danego kierunku i roku 
GD - grupa dziekańska
GS - grupa seminaryjna
GK - grupa kliniczna
GWF - grupa wychowania fizycznego 
GJ - grupa językowa
GEL - grupa e-learningowa
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 H
Hallerowo/Hallerówek – studencka nazwa kampusu akademickiego przy pl. Hallera 1. W Hallerowie znajduje się m.in. 

Szpital im. WAM, Strefa Obsługi Studenta, Dom Studenta nr 4, Centrum Sportu czy Centrum Nauczania Języków Obcych. 

Hallerówek to także  zielony dziedziniec, na którym możesz złapać chwilę oddechu między zajęciami.
  

I
Immatrykulacja – uroczystość przyjęcia nowych studentów na I rok studiów, akt włączenia w poczet studentów,  

w trakcie którego studenci składają przysięgę.

Instagram – znajdź profil Samorządu Studentów na Instagramie i śledź poczynania naszych studentów! @umed_goals

Internet WiFi – dostępny jest na terenie UMED-u. Hasła dostępowe znajdziesz w Wirtualnej Uczelni / Przewodnik UMED.

IOS – Indywidualna Organizacja Studiów, która pozwala pogodzić naukę z życiem rodzinnym, pracą lub innymi życiowymi 

zdarzeniami. Mając IOS możesz indywidualnie ustalać terminy zajęć, zaliczeń czy egzaminów. Jeśli potrzebujesz takiej 

elastyczności – zgłoś się do Dziekanatu. Chcesz wiedzieć więcej - zapytaj Wirtualnego Asystenta.

ITS – czyli indywidualny tok studiów, to tryb odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i programu 

kształcenia, który umożliwia studentowi wyróżniającemu się bardzo dobrymi wynikami w nauce pogłębianie wiedzy 

w wybranej specjalności oraz przygotowanie się do pracy naukowo-dydaktycznej. Chcesz wiedzieć więcej - zapytaj 

Wirtualnego Asystenta.

  J
Juwenalia – święto żaków odbywające się corocznie w maju. Łódź zmienia się w miejsce koncertów i turniejów 

studenckich. Nie przegap największej akademickiej imprezy roku.

  K
Kalendarium roku akademickiego – najważniejsze daty z życia studenta, plan określający terminy sesji, przerw 

świątecznych i wakacyjnych oraz dni rektorskich. Znajdziesz je w Wirtualnej Uczeni / Przewodnik UMED.

Kalendarz wydarzeń UMED – jeśli chcesz poszerzyć wiedzę, spotkać ciekawych ludzi, jeśli szukasz inspiracji, koniecznie 

sprawdzaj ofertę konferencji, wydarzeń studenckich i ogólnouczelnianych w UMEDowskim Kalendarzu Wydarzeń  

umed.pl/aktualnosci/kalendarz-wydarzen

Kantyna – kiedyś rozumiana jako niewielki sklep spożywczo-przemysłowy przeznaczony dla wojska i pracowników 

cywilnych. Dziś kantyna to nic innego jak stołówka, w której pożywić mogą się przede wszystkim studenci.

Koło – kolokwium, sprawdzian, który w ramach jednego przedmiotu może odbyć się kilka razy w roku. Obejmuje mniejszą 

część wiedzy niż egzamin i służy bieżącej ocenie postępów w nauce.
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Konferencja – pozwala poszerzyć wiedzę z interesującego nas obszaru i umożliwia spotkanie z ciekawymi ludźmi  

z różnych zakątków Polski i świata, w tym z ekspertami w swojej dziedzinie.

Konsultacje – godziny dyżurów wykładowców, podczas których można zgłosić się z pytaniami, wątpliwościami.

  L
Laboratoria – tu każdy student zamienia się w szalonego naukowca. Syntezy, analizy i eksperymenty a to wszystko 

pod czujnym okiem eksperta-wykładowcy. Nowoczesne laboratoria na UMEDzie to gwarancja zdobycia praktycznych 

umiejętności.

Lektorat – kurs języka obcego na UMED. Rozpoczyna się zwykle na pierwszym roku studiów i trwa IV semestry. Masz 

możliwość nauki obowiązkowego lektoratu angielskiego oraz takiego, który Cię interesuje. Więcej informacji uzyskasz  

w Centrum Nauczania Języków Obcych oraz na umed.pl/student/centrum-nauczania-jezykow-obcych

Lumumbowo – nazwa osiedla akademickiego, na którym przez 365 dni w roku toczy się studenckie życie. Lumumbowo 

to miejsce integracji studentów z 3 największych łódzkich uczelni – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu 

Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. Znajdują się tam 2 akademiki UMEDU – Dom Studenta nr 1 „Medyk”, Dom Studenta nr 2 

„Synapsa”, stołówka akademicka, basen i hala sportowa.

  M
Majówka – co roku UMED wyrusza na podbój Mazur. Wyjazd jachtowy organizowany jest przez Samorząd Studentów,  

a jego dużym atutem jest bardzo atrakcyjna cena. Więcej na stud.umed.lodz.pl

Magnificencja – pochodzi od łacińskiego słowa magnificentia i oznacza wspaniałość. W realiach uczelnianych jest  

to oficjalny tytuł przysługujący Rektorowi.

Medyk – to Dom Studenta nr 1 oraz Klub Studencki.

Medykalia – specjalna terapia przeprowadzana na studentach, polegająca na imprezowaniu w Medyku. Moc atrakcji, 

szaleństwa na parkiecie i doborowe towarzystwo gwarantowane!

Microsoft Teams – aplikacja wspierająca pracę grupową. Umożliwia przekazywanie materiałów dydaktycznych w formie 

cyfrowej oraz interakcję pomiędzy studentami a nauczycielem za pośrednictwem wideokonferencji.

Migawka – będąc w Łodzi prędzej czy później usłyszycie to magiczne słowo „migawka”. Nie ma to nic wspólnego  

z fotografią, lecz z transportem miejskim. To wykupiony na dłuższy okres bilet na okaziciela, uprawniający  

do poruszania się po mieście. Najbardziej korzystna dla studenta opcja - ulgowy 3 miesięczny na wszystkie linie. 

Więcej na migawka.lodz.pl

Miś UMEDu – maskotka Uczelni. Bardzo przyjaźnie nastawiona do wszystkich studentów.
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mLegitymacja – legitymacja studencka w telefonie. Ten dokument możesz aktywować poprzez kod QR oraz kod 

aktywacyjny otrzymany na uczelni. mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją  

na ekranie smartfona potwierdzisz, że jesteś studentem, skorzystasz z ulg i zwolnień.  

Więcej na gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka

Moodle – platforma e-learningowa typu open source, na której organizowane są zajęcia zdalne na UMED.

  N
Niepełnosprawni – UMED docenia potencjał wszystkich osób i stara się tworzyć warunki pozwalające osobom  

z niepełnosprawnością na pełne uczestnictwo w życiu akademickim. Więcej na niepelnosprawni.umed.pl

  O
Obozy Roku „0” – studenci UMED zdobywają szczyty Tatr, a to wszystko po to, by się lepiej poznać. Obozy Roku „0” 

organizowane przez Samorząd dedykowane są osobom rozpoczynającym naukę w UMED, jak i studentom starszych 

roczników.  Imprezy tematyczne, warsztaty integracyjne i chrzest! Więcej na stud.umed.lodz.pl

Ocena

O - Ogólnie ujdzie.

C - Czyżby ktoś się nie nauczył? 

E - Efektywnie zakute.

N - No to się narobiło.

A - A jednak się udało.

Sprawdź jaką dostałeś/aś ocenę w Elektronicznym Indeksie w Wirtualnej Uczelni.

Ocena końcowa – ocena semestralna z przedmiotu, wpisywana do Elektronicznego Indeksu po zakończeniu zajęć  

w danym semestrze.

Oferty praktyk, staży, pracy – znajdziesz je na abk.umed.pl i rozpoczniesz swoją karierę zawodową.

Opiekun roku – nauczyciel akademicki pełniący tę funkcję pomoże Ci rozwiązać bieżące problemy związane z procesem 

kształcenia.

Office 365 - studenci UMED posiadają konta w domenie uczelni i tym samym uruchomione konta pocztowe działające  

w oparciu o Office365. Każdy może więc skorzystać z poszczególnych modułów pakietu takich jak m.in. Word, Excel, 

Power Point, One Drive, Teams, Forms. Są to opcje dostępne tylko w ramach przeglądarki, ale oferujące wszystkie 

możliwości aplikacji standardowego Office instalowanego na komputerze.

  P
Paka dla zwierzaka – akcja charytatywna organizowana przez SOS w okresie Bożego Narodzenia, której celem jest pomoc 

zwierzętom z łódzkich fundacji i schronisk. Przyłącz się!
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Połowinki – następcy Fuksówki. Połowinki to imprezy organizowane na „półmetku” studiów. W końcu każda okazja jest 

dobra by coś uczcić...

Pomysł na… – inicjatywy studenckie, warsztaty, szkolenia. Chętnie wysłuchamy Twoich sugestii. Zgłoś swój pomysł  

na bos@umed.lodz.pl

Poprawka – jeśli w pierwszym terminie powinie Ci się noga, to istnieje jeszcze sesja poprawkowa, która daje Ci drugą 

szansę na zaliczenie przedmiotu.

Praktyki wakacyjne (zawodowe) – obowiązkowy element kształcenia, dający możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce.
  

R
Rektorat – siedziba administracji, znajdująca się przy ul. Kościuszki 4.

Rok akademicki – czas wytężonego wysiłku umysłowego studenta przypadający na miesiące październik – czerwiec roku 

kalendarzowego.

Rower Miejski w Łodzi – Łódzki Rower Publiczny - to alternatywny środek transportu, umożliwiający szybkie poruszanie 

się po naszym mieście. Jest dobrym uzupełnieniem komunikacji miejskiej. Masz do dyspozycji 100 stacji i 1000 rowerów.

  S
SOS – Strefa Obsługi Studenta, Pl. Hallera 1, bud.1, parter.

Sesja – jest to okres w trakcie roku akademickiego, kiedy zdajesz egzaminy. Są dwie sesje podstawowe: letnia i zimowa 

oraz dwie sesje poprawkowe. Życzymy powodzenia!

Starosta roku – tuż po rozpoczęciu roku akademickiego, studenci wybierają starostę roku, który będzie odpowiedzialny  

za wszelkie sprawy organizacyjne dla swojego roku studiów.

Student – to nasz najważniejszy klient. Jesteśmy dla Ciebie!

Studiujesz-Pracujesz III – projekt stażowy - Weź udział w największym, stażowym projekciedla kierunków fizjoterapia, 

dietetyka, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne. Czeka na Ciebie płatny staż, warsztaty i wsparcie doradcy 

zawodowego. Więcej na abk.umed.pl

Stypendia – doceniamy Twój zapał do nauki oraz osiągnięcia sportowe czy artystyczne, rozumiemy również trudną 

sytuację materialną. W UMEDzie możesz starać się o stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób 

niepełnosprawnych oraz stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMED - dla studentów I roku.

Więcej na pomocmaterialna.umed.pl lub osobiście w Strefie  Obsługi Studenta.

Suplement – jest dokumentem wystawianym do dyplomu i potwierdzającym szczegółowo zakres zrealizowanych przez 

Ciebie studiów.
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Sylabusy – zawierają cele i programy poszczególnych przedmiotów oraz informację o jego zaliczeniu.  

Dostępne w Wirtualnej Uczelni / Sylabusy i materiały dydaktyczne.

Synapsa – to Dom Studenta nr 2.

  T
Towarzystwo – na UMEDzie spotkasz tylko doborowe towarzystwo. Wybitni eksperci i najlepsi naukowcy wśród 

dydaktyków, pomocni i kompetentni pracownicy administracyjni i utalentowani studenci, którzy tworzą UMED od lat.

Transport – większość lokalizacji na UMEDzie jest dobrze skomunikowana z resztą miasta. Studenckie linie tramwajowe, 

które dowiozą Cię do większości obiektów na UMED to m.in.: 9A, 9B, 12A, 12B, 15, 17. Sprawdź dokładny rozkład jazdy  

na mpk.lodz.pl Doskonałą alternatywą dla transportu miejskiego jest Łódzki Rower Publiczny. Przejedziesz nim m.in. od 

Hallera do CDUM. Stacje rowerowe rozmieszczone są w doskonałych lokalizacjach. Sprawdź je na lodzkirowerpubliczny.pl

  U
Ubezpieczenie NNW i OC – pamiętaj o swoim bezpieczeństwie! Możesz skorzystać z Programu Ubezpieczeń Studentów 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ubezpieczyć możesz się logując na stronie nnw.umed.pl lub z poziomu Wirtualnej 

Uczelni.

Ubezpieczenie zdrowotne - pamiętaj, jeżeli chcesz korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej (w ramach NFZ) musisz być 

zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli skończyłeś 26 lat lub jesteś obcokrajowcem posiadającym ważną Kartę 

Polaka, nie masz innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i zgłosisz się do nas, to Uniwersytet Medyczny w Łodzi opłaci 

Twoje składki. Więcej informacji znajdziesz na umed.pl/student/stypendia-i-akademiki/studenci/ubezpiecznie-zdrowotne/

UMED po godzinach – zabawa, pasja, integracja… Zobacz, co studenci UMEDu robią po godzinach spędzonych na Uczelni 

facebook.com/UmedPoGodzinach

UMED COOLinarnie – gotuj, piecz, smakuj, POMAGAJ... Studenci UMEDu rozwijają swoje umiejętności kulinarne  

i wspierają podopiecznych fundacji Gajusz. Przyłącz się do akcji facebook.com/umedcoolinarnie

UMED COOLturalnie – teatry, spektakle, zniżki… Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych nie musi być kosztowne. 

Zobacz naszą specjalną ofertę dla studentów UMEDu facebook.com/ UmedCoolturalnie

UMED Tańczy – puenty, piruety, balety… Zakochaj się tańcu i atrakcyjnych ofertach szkół tańca w Łodzi.  

Więcej na facebook.com/UmedTanczy

UMED z Sercem – wolontariat, pomoc, rozmowa… Poznajemy medycynę od „ludzkiej” strony. Angażujemy się w działania 

dobroczynne na rzecz fundacji Gajusz. Razem z nami zmień świat chorych dzieci na lepszy, odwiedź stronę facebook.com/ 

UMED.serce

UMED Na językach – mówienie, pisanie, czytanie… Język obcy medyczny nam nie straszny. Organizujemy profesjonalne 

kursy po najniższych cenach w mieście. Zapisz się na facebook.com/umednajezykach
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Urlop od zajęć (dziekanka) – przerwa w nauce, semestralna lub roczna. Przysługuje studentowi, który znalazł się  

w szczególnych okolicznościach życiowych. W trakcie urlopu dziekańskiego nie tracisz przywilejów studenckich  

- posiadasz legitymację studencką.

URSS – Uczelniana Rada Samorządu Studentów reprezentuje interesy studentów w Uczelni. Zachęcamy do aktywnego 

członkostwa w URSS, dzięki czemu zdobędziesz nowe doświadczenia, nawiążesz znajomości i będziesz miał/a realny 

wpływ na funkcjonowanie UMEDu. URSS włącza się w akcje charytatywne, wspiera promocję Uczelni, organizuje imprezy 

i wyjazdy studenckie. Zachęcamy do działania: stud.umed.lodz.pl Odwiedź również nasz profil na Facebooku!

  W
Warunek – w przypadku niezaliczenia co najwyżej dwóch przedmiotów Dziekan może udzielić warunkowego zezwolenia 

na kontynuowanie studiów, bez konieczności powtarzania roku. W trakcie warunku student może poprawiać niezaliczone 

przedmioty. Uwaga! Unikaj warunku – pociąga za sobą dodatkowe koszty!

Wampiriada – podaruj kroplę siebie na poczet studenckiego honorowego krwiodawstwa, które  odwiedza UMED ok. 2 razy 

w roku. Studenci łączą swoje siły i oddają krew na szczytne cele, bo pomaganie to dla nas przyjemność!

Wirtualna Uczelnia – wirtualny świat studenta, dzięki któremu sprawy administracyjne

na Uczelni to dla Ciebie pestka. Sprawdzisz tu: plan zajęć, oceny, materiały dydaktyczne, zapisy na konsultacje 

psychologiczne, sylabusy, e-sprawy, mapki kampusów i wiele innych niezbędnych informacji. Zaglądaj tu codziennie 

wu.umed.lodz.pl

  Y
YouTube – zobacz na własne oczy jak studiujemy, dzięki kanałowi UMED na YouTube youtube.com/user/BiuroPromocjiUMED

  Z
Zapomoga – jeżeli z przyczyn losowych znajdziesz się w trudnej sytuacji materialnej, wnioskuj o jednorazową pomoc 

dla studenta. Pamiętaj jednak! Zapomogę można otrzymać nie więcej niż 2 razy w roku akademickim i tylko na jednym 

kierunku studiów. Więcej na pomocmaterialna.umed.pl lub osobiście w Strefie Obsługi Studenta.
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Drogi studencie 
dziękujemy za spacer z naszym przewodnikiem, jednocześnie 

wyrażając nadzieję, że okazał się on pomocny na drodze, którą 

właśnie zaczynasz kroczyć!

       pOwODZeNiA!


