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WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY 

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 

Bydgoszcz 11.07.2022 

 

 

Szanowni Studenci Pierwszego Roku, 

Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

Collegium Medicum w Bydgoszcz, 

 UMK w Toruniu, 

 

 

Bardzo dziękujemy za wybranie naszego Wydziału, który przez najbliższe lata stanie się częścią 

Waszego życia. Już w najbliższym czasie w murach Collegium Medicum rozpoczniecie drogę, która 

przyniesie nowe doświadczenia, wydarzenia i znajomości. Bardzo dziękujemy za dokonanie takiego wyboru! 

Jako Studenci nie jesteście naszymi gośćmi, razem tworzymy społeczność akademicką, a Państwo tworzycie 

jej fundament. W tym miejscu, chcielibyśmy poprosić o obopólną wyrozumiałość i zrozumienie, aby nowe 

okoliczności umocniły naszą relację oraz stały się kanwą do wdrażania progresywnych rozwiązań. 

Rozpoczynając kolejny rok akademicki, wszyscy zadajemy sobie pytanie… jaki on będzie? Sytuacja 

związana z pandemią zmieniła oblicze szkolnictwa wyższego i postawiła przed nami zupełnie nowe 

wyzwania. Niemniej robimy wszystko, żeby zapewnić Państwu jak najlepsze warunki studiowania. Przed 

rozpoczęciem zajęć dydaktycznych zaprosimy Państwa na spotkania organizacyjne, które odbędą się pod 

koniec września. Ponadto już teraz dołączamy „Informator dla studentów I roku WNoZ, rok akademicki 

2022/2023”, który jest również dostępny na stronie Wydziału. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Państwu za wybranie Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium 

Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz życzymy każdemu z Państwa 

powodzenia, wielu sukcesów i przede wszystkim zdrowia. 

 

 

Władze Wydziału  

Nauk o Zdrowiu CM UMK 
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Data utworzenia dokumentu: 11.06.22 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

❖ https://www.umk.pl/studenci/I-rok/  

❖ Rozkłady zajęć dydaktycznych: 

https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/rozklady-zajec/ 

❖ Plany studiów: https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/plany-studiow/  

❖ Opłaty za studia: https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/oplaty-za-studia/ 

❖ Jak działa USOS: https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/usosweb/ 

❖ Ogłoszenia dla studentów WNoZ:    

 https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/informacje-dla-studentow/ 

❖ Pomoc materialna dla studentów (świadczenia dla studentów), domy studenckie, opieka 

zdrowotna, ubezpieczenia itp.: 

 https://www.cm.umk.pl/studenci/informacje-dla-studentow.html, 

❖ Regulamin studiów: 

 https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/2_Regulamin_studiow_tekst_jednolit

y.pdf 

❖ Informacja dla studentów sportowców: 

 https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4658-informacje-dla-studentow-sportowcow.html 

❖ W co student powinien zaopatrzyć się przed zajęciami:  

https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4591-zestaw-startowy.html 
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STUDENCI PIERWSZYCH ROCZNIKÓW- WAŻNE !!!! 

 

 

Zgodnie z regulacjami prawnymi istnieje konieczności złożenia przez studenta pierwszego roku 

ślubowania, poprzez system USOSweb. Student, który nie złoży ślubowania zgodnie z 

regulaminem, w ciągu 14 dni od 1 października, będzie skreślony z listy studentów. 

 

 

Powyższy system stanie się podstawą m.in. do komunikacji z wykładowcami, a poprzez 

pocztę USOS-mail będziecie początkowo informowani o przebiegu roku akademickiego. 

REALIZACJA PRAKTYK: 

❖ https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/praktyki/ 

❖ Dzienniczki praktyk: 

➢ należy wydrukować i zbindować, 

➢ student posiada jeden dzienniczek praktyk, w ciągu całego cyklu kształcenia na danym 

kierunku, 

➢ jest to dokument, który należy zdać do dziekanatu na koniec studiów, więc należy dbać o jego 

stan. 

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW: 

❖ Opiekunowie poszczególnych roczników zostaną powołani na najbliższej Radzie dziekańskiej WNoZ w 

wrześniu br. 

BIBLIOTEKA: 

❖ https://bm.cm.umk.pl/informacje-ogolne/ 

PRACA DZIEKANATU: 

❖ https://www.wnoz.cm.umk.pl/wydzial/pracownicy-dziekanatu/ 

https://www.wnoz.cm.umk.pl/student/praktyki/
https://bm.cm.umk.pl/informacje-ogolne/
https://www.wnoz.cm.umk.pl/wydzial/pracownicy-dziekanatu/
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Bądź na bieżąco!!!! 

 

❖ Sprawdzaj regularnie swoją pocztę USOS 

❖ Dodatkowo zagadaj systematyczne: 
▪ https://www.wnoz.cm.umk.pl  

▪ https://www.cm.umk.pl  

▪ https://www.umk.pl/koronawirus/  

▪ https://www.umk.pl  

▪ FB: 

o https://www.facebook.com/Wydział-Nauk-o-Zdrowiu-Collegium-Medicum-w-

Bydgoszczy-UMK-w-Toruniu-108806793877145  

o https://www.facebook.com/collegiummedicumbydgoszcz 

o https://www.facebook.com/Biblioteka-Medyczna-Collegium-Medicum-UMK-

321113644921871 

o https://www.facebook.com/SamorzadCMUMK  

 

 

 

 

 

POWODZENIA!!! 
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