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ROK AKADEMICKI 2018/2019

Podejmując decyzje zastanów się, co Cię interesuje, gdzie chciałbyś pracować itp. 
Wybierz uczelnię i kierunek, gdzie studia będą prowadzone najlepiej, czas studiowania 
spędzisz najefektywniej i najprzyjemniej, a koszty utrzymania nie są wysokie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE.

Jesteśmy nowoczesną uczelnią, docenianą przez studentów i pracodawców. UWM to 
Uczelnia Przyjazna Studentom – taki prestiżowy tytuł przyznali nam już dwukrotnie 
sami studenci w plebiscycie organizowanym przez Parlament Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed Tobą matura i trudne decyzje dotyczące przyszłości
– wybór kierunku studiów i uczelni.

NAUKA

Oferujemy naszym studentom 75 kierunków studiów, profesjonalizm w prowadzeniu 
zajęć dydaktycznych, nowoczesne laboratoria, pracownie komputerowe i sale 
wykładowe, udział w badaniach naukowych, możliwość samorealizacji poprzez 
działalność w kołach naukowych i wiele innych szans rozwoju.

SPORT

Nasi studenci mają możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych - siatkówka, 
jeździectwo, żeglarstwo, kajakarstwo, sztuki walki, lekkoatletyka, tenis, sporty siłowe, 
piłka nożna, unihokej, golf, korfball, narciarstwo, snowboard, itp. Do dyspozycji 
studentów są boiska wielozadaniowe, korty tenisowe i pływalnia.

KULTURA

Bogata oferta działalności kulturalnej - chóry muzyki poważnej, zespoły muzyczne 
i taneczne, teatr studencki, radio akademickie UWM FM,  telewizja uniwersytecka, 
kluby turystyczne, redakcje pism akademickich, orkiestra dęta i wiele innych.

CAMPUS KORTOWO

Kortowo to dzielnica Olsztyna malowniczo położna wśród lasów, nad pięknym jeziorem, 
2 km od centrum miasta. W campusie usytuowane są domy studenckie, obiekty 
dydaktyczne, sklepy, banki, zakłady usługowe, poczta, kluby studenckie, obiekty 
sportowe oraz park i plaża.

BEZPIECZEŃSTWO

Teren campusu uniwersyteckiego jest monitorowany, a bezpieczeństwo zapewnia 
Straż Uniwersytecka.

STUDENCKIE ŻYCIE

Studenci UWM mają możliwość korzystania ze wszystkich form pomocy materialnej 
oraz zamieszkania w domach studenckich o wysokim standardzie (pokoje typu studio 
z łazienką, Internet w każdym pokoju). Na obiady zaprasza „Kuźnia Smaków”- stołówka 
akademicka w centrum miasteczka akademickiego oraz wiele barów i restauracji.  
Dobrą zabawę zapewniają kluby studenckie oraz najatrakcyjniejsze w kraju juwenalia - 
Kortowiada.
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Jeśli pociąga Cię świat biznesu masz projekt naukowo-badawczy lub chcesz 
prowadzić własną firmę - Akademia Biznesu UWM pomoże Ci stworzyć Twoją 
firmę.

Akademia Biznesu UWM, to miejsce, gdzie przygotowujemy studentów 
i doktorantów UWM i PAN do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub 
komercjalizacji ich projektów naukowo-badawczych. Misją Akademii jest 
"kształcenie liderów biznesu" - przyszłych przedsiębiorców i menadżerów, którzy 
odnoszą sukces w działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie https://akademiabiznesu.uwm.edu.pl/ 

Misją Biura Karier jest wspieranie studentów i absolwentów Uniwersytetu 
w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz pomoc w podjęciu aktywności 
zawodowej i wejściu na rynek pracy 
  Główne zadania i aktywności Biura Karier:
 poradnictwo zawodowe,
 poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości,
 organizacja warsztatów  podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku 

pracy,
 dostarczanie informacji na temat rynku pracy,
 pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu i praktyk,   
 współpraca z pracodawcami,
 badanie losów zawodowych,

Wspieranie uczniów szkół średnich w podejmowaniu decyzji na temat przyszłości 
edukacyjnej i zawodowej.

W ramach podwyższenia standardów usług świadczonych przez Biuro Karier na 
UWM od września 2016 roku w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój realizowany jest projekt „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura 
Karier UWM w Olsztynie” (okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2019). 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na 
poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy 
i społeczeństwa.
Zapraszamy wszystkich studentów do zapoznania się z informacjami odnośnie 
możliwości wzięcia udziału w projekcie i korzyści płynących z uczestnictwa. 

KIERUNKI 89 523 34 05

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

bioinżynieria produkcji żywności, zootechnika, 

zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii; 
wbz@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/wbz

KIERUNKI 89 523 44 48, 89  523 41 58

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

biologia, biotechnologia,

mikrobiologia;

dziekbiol@uwm.edu.pl

www.wbib.uwm.edu.pl

KIERUNKI 89 523 39 77, 89  523 37 75

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ
 I BUDOWNICTWA

budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka 

przestrzenna, inżynieria informacji, inżynieria 

kosmiczna; 

wgipb@uwm.edu.pl

wgipb.uwm.edu.pl

KIERUNKI 89 524 63 07

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

analiza i kreowanie trendów, dziedzictwo kulturowe 

i przyrodnicze, dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna, filologia polska, filologia (fil. angielska, fil. 

germańska, fil. rosyjska), filozofia, historia, 

komunikacja międzykulturowa w Europie, 

lingwistyka w biznesie, logopedia, stosunki 

międzynarodowe, wojskoznawstwo;

dziekan1.human@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/human

KIERUNKI 89 523 33 16, 89 523 34 41

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

architektura krajobrazu, gospodarowanie surowcami 

odnawialnymi i mineralnymi, leśnictwo, ochrona 

środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, 

rolnictwo

dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

wksir.uwm.edu.pl

KIERUNKI 89 524 60 33, 89  524 61 30

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

informatyka, matematyka wmii@matman.uwm.edu.pl

wmii.uwm.edu.pl

KIERUNKI 89 523 34 40

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

weterynaria medwet@uwm.edu.pl

wet.uwm.edu.pl

KIERUNKI 89 523 47 57, 89 523 44 46

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria 

produkcji
wne@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/wne

KIERUNKI 89 523 44 24

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo 

medyczne
wnoz@uwm.edu.pl

www.wnoz.uwm.edu.pl

KIERUNKI 89 524 61 01

WYDZIAŁ LEKARSKI

kierunek lekarski wl@uwm.edu.pl

www.wl.uwm.edu.pl

KIERUNKI 89 524 62 07, 89  524 62 70, 89  524 62 27,
89 524 62 88

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, pedagogika 

specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, 

praca socjalna, socjologia

wns@uwm.edu.pl

www.wns.uwm.edu.pl

KIERUNKI 89 523 36 23, 89 524 51 40

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria 

precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, mechanika 

i budowa maszyn, mechatronika, technika rolnicza 

i leśna, technologia drewna

mechanik@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/wnt

KIERUNKI 89 523 34 21

WYDZIAŁ NAUK O ŚRODOWISKU

gospodarowanie zasobami wodnymi, inżynieria 

środowiska, ochrona środowiska, rybactwo, 

turystyka i rekreacja

wnos-dziekanat@uwm.edu.pl

wnos.uwm.edu.pl

KIERUNKI 89 523 34 01, 523 49 8389 

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

gastronomia - sztuka kulinarna, inżynieria 

przetwórstwa żywności, technologia żywności i 

żywienie człowieka, towaroznawstwo

 wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/wnz

KIERUNKI 89 524 64 25, 89  524 65 71, 89 524 64 26

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

administracja, administracja i cyfryzacja, 

bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo
wpia-stacjonarne@uwm.edu.pl

wpia.uwm.edu.pl

KIERUNKI 87 621 07 07, 89  524 59 98

WYDZIAŁ STUDIÓW TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W EŁKU

administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, 

geodezja i kartografia
 katarzyna.bujnowska@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/wstis

KIERUNKI 89 524 52 25, 89 524 62 15

WYDZIAŁ SZTUKI

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

ws@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/ws

KIERUNKI 89 523 89 46, 89 523 91 20

WYDZIAŁ TEOLOGII

nauki o rodzinie, teologia  dziekanat.teologia@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/wt

 89 524 52 62, 89 524 62 44, 89 527 92 12

 www.uwm.edu.pl/kariera

BIURO KARIER

ul. R. Prawocheńskiego 9
10-720 Olsztyn (Stara Kotłownia, I piętro)


