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     Misją Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera  
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest dążenie do zapewnienia 
najwyższej jakości kształcenia oraz badań naukowych w zakresie nauk o zdrowiu i nauk 
medycznych, oparte na głębokiej wiedzy i najwyższych wartościach etycznych. 

     Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera  
w Bydgoszczy będąc częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika realizuje jego misję.  

     Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera  
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi kształcenie oraz 
rozwija badania naukowe w obszarze nauk o zdrowiu  i nauk medycznych, prowadzi 
współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Prowadzi kształcenie 
podyplomowe. Dzięki posiadanym uprawnieniom Wydział Nauk o Zdrowiu 
przeprowadza przewody doktorskie, nadaje stopnie naukowe doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny i doktora nauk o zdrowiu, przygotowując kadry naukowe na 
wysokim poziomie. Prowadzi także postępowania w sprawach nadania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego. Badania naukowe prowadzone  
na Wydziale zmierzają do osiągnięcia postępów w nauce, których upowszechnienie 
przynosi korzyści społeczne.  

     Programy nauczania realizowane w ramach Wydziału podążają za najnowszymi 
osiągnięciami nauki. Poziom oraz wykształcenie i doświadczenie dydaktyczne nauczycieli 
akademickich gwarantują szerokie i gruntowne przygotowanie studentów  
i absolwentów do pracy zawodowej oraz podejmowania i realizowania zadań w zakresie 
ochrony zdrowia i promocji zdrowia. Kształcenie obejmuje przekazywanie wiedzy  
i umiejętności pozwalających na rozwiązywaniu problemów zawodowych oraz rozwija 
krytycyzm, myślenie naukowe, kreatywność i przekonanie o konieczności ciągłego 
samokształcenia. 

     Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera  
w Bydgoszczy dąży do osiągnięcia jak najwyższego poziomu realizowanych celów  
i zamierzeń. Stawia sobie zarówno zadania regionalne, ogólnopolskie jak  
i międzynarodowe.  
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