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C O  P O W I N I E N E Ś  W I E D Z I E Ć
O  U W M ,  C Z Y L I . . .
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To w niej spędzisz najbliższe lata, poznasz nowych ludzi, rozwiniesz 
swoje pasje i zdobędziesz wiedzę w interesującym Cię kierunku.
  
Chcemy, abyś to właśnie z nami budował swoją przyszłość!

Aby ułatwić Ci podjęcie tej decyzji oddajemy w Twoje ręce ten

To kompendium wiedzy, w którym znajdziesz wiadomości dotyczące:

• możliwości, jakie daje studiowanie na Uniwersytecie, 
• Kortowa, czyli kampusu położonego wśród drzew i jezior, tworzących klimat sprzyjający 

studiowaniu,  
• wydarzeń, w których możesz uczestniczyć lub je organizować,
• sportowych i kulturalnych ośrodków, pozwalających Ci odetchnąć po zajęciach, 

ale przede wszystkim umożliwiających rozwijanie Twoich pasji,
• rekrutacji, przez którą na pewno przejdziesz płynnie po to, by móc dołączyć do naszej stu-

denckiej braci,
• Olsztyna, miasta jezior i zieleni, które ściśle współpracuje z naszą uczelnią, tworząc otwarte 

na studentów miasto i przygotowując dla nich miejsca pracy.

Prze d  Tobą wybór uczelni !

I N F O RM ATO R

Studiowanie to wyjątkowy czas i warto, abyś wykorzystał go w 100%! 

Z jednej strony,  t o  n a u k a :     wiedza, badania, doświadczenia, ciekawe tematy, zajęcia, 
które poszerzą Twój światopogląd. 

Z drugiej zaś,  to możliwość rozwijania pasji i umiejętności :   w samorządzie 
studenckim, agendach kulturalnych czy klubach sportowych.
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to miejsce dla tych, którzy cenią naturę, lasy, jeziora i czyste 
powietrze. Większość budynków dydaktycznych położonych jest w Kortowie. To klimatyczne 
miasteczko studenckie znajdujące się na uboczu Olsztyna, stolicy województwa warmińsko-
-mazurskiego.

Położenie uczelni sprzyja nauce na świeżym powietrzu, ale również aktywnemu wypoczynko-
wi. Niezaprzeczalnie to miejsce, które zachwyca otwartą, naturalną przestrzenią.

Naturalną przyjemnością jest również studiowanie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. 
Przekonasz się o tym, kiedy tylko przekroczysz progi naszej uczelni. Do wyboru masz 15 różnych 
wydziałów, Szkołę Zdrowia Publicznego i Filię w Ełku. 

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim możesz realizować się właściwie w każdej dziedzi-
nie: w jednostkach zajmujących się szeroko pojętą kulturą, sportem, w mediach uniwersytec-
kich czy organizując wydarzenia i eventy. 

Przejdź z nami proces rekrutacji i w październiku spotkajmy się w Kortowie!

WYBóR UWM! 

Rejestracja w systemie IRK (www.irk .uwm.edu .pl )

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Przekazanie dokumentów rekrutacyjnych

Udział w egzaminach na wybranych kierunkach

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia

Dostarczenie dokumentów w celu potwierdzenia 
chęci studiowania na UWM
Ogłoszenie wyników naboru na studia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest młodą uczelnią, ale stoi za nim długoletnia tradycja 
trzech jednostek edukacyjnych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. W godło uczelni wpisane jest drzewo – 
symbol trwałości i wzrastania w szacunku do tradycji, ale też gotowości do ciągłych zmian. 
Takich, które z duchem czasu tworzą nowe kierunki nauki i rozwoju uczelni.
 
UWM stworzył bogate zaplecze dydaktyczne, które pozwala na uczestniczenie w inno-
wacyjnych badaniach naukowych. Ich efektem jest liczba zgłoszonych i uzyskanych pa-
tentów, wdrożeń i wzorców użytkowych. Aktualnie, nasi naukowcy realizują 155 krajowych 
projektów naukowo-badawczych oraz 32 międzynarodowe przedsięwzięcia. W naszych jed-
nostkach organizacyjnych działają dwa centra badawcze: Centrum Biogospodarki i Ener-
gii Odnawialnych Źródeł Energii oraz Centrum Badań Europy Wschodniej. Przy wydziałach 
działa około 300 kół naukowych, w których studenci rozwijają się w wybranej dziedzinie i dzia-
łają w zakresie samodoskonalenia.

Dlaczego UWM

A gdzie  Ty znajdz i esz swoje miejsce

Szanujemy Twoją indywidualność

Harmonogram rekrutacji 
na stud ia  I  stopnia

?? ??

?
jedyny słuszny! :)
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Jakie dokumenty powinieneś przygotować, aby sprawnie przejść rekrutację?

*Powyższe dokumenty należy umieścić w kopercie podpisanej imieniem, nazwiskiem oraz kierunkiem 
studiów, na jaki składasz dokumenty i dostarczyć je do Punktu Obsługi Kandydata, mieszczącego się w 
Bibliotece Uniwersyteckiej UWM - ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn.

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata 
z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Gdzie znajdziesz podanie na studia? Na swoim koncie rejestracyjnym! A dokładniej 
w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który dokonałeś zapisu. 
Tam kliknij w link „Dokumenty i dalsze kroki”.

Wydrukowane z IRK i podpisane podanie na studia* 

Kopia świadectwa dojrzałości potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez notariusza 
lub pracownika Punktu Obsługi Kandydata

1 fotografia taka jak do dowodu osobistego, 
opisana imieniem i nazwiskiem oraz ID z IRK

Chcesz wiedzieć więcej?
Przejrzyj stronę naszej rekrutacji. Ramowa organizacja roku

LEGENDA :

I stopień i jednolite studia magisterskie II stopień stacjonarne niestacjonarne

sprawdź co dla Ciebie mamy
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PEŁNY
HARMONOGRAM
REKRUTACJI
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WYDzIAŁ B IO INżYN IERI I  zWIERzĄT WYDzIAŁ B IOLOG I I  I  B IOTECHNOLOG I I

ICHTIOLOG IA I  AKWAKULTURA B IOLOG IA

zWIERzĘTA W REKREACJ I ,
EDUKACJ I  I  TERAP I I 

MIKROB IOLOG IA

zOOTECHNIKA B IOTECHNOLOG IA

Poznaj wszystko co związane z życiem ryb i innych organizmów wodnych. Przygotujemy Cię 
do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach związanych z produkcją oraz zarządzaniem 
naturalnymi populacjami ryb.

Poznaj zagadnienia biologiczne od podszewki! Jako absolwent tego kierunku znajdziesz pra-
cę w ośrodkach badawczych, jednostkach administracji państwowej zajmujących się ochro-
ną przyrody, placówkach związanych z planowaniem przestrzennym czy monitoringiem śro-
dowiska.

Jak zwierzęta wpływają na rozwój człowieka? Jak mogą mu pomóc 
w walce z zaburzeniami, wychowaniu i edukacji? Tego wszystkiego 
dowiesz się na kierunku, w którym empatia i zrozumienie żywej istoty 
odgrywa bardzo ważną rolę. Przygotuj się do pracy z dorosłymi, dzieć-
mi oraz małymi i dużymi zwierzętami.

Chciałbyś pracować w laboratorium diagnostycznym, służbach weterynaryjnych, medycz-
nych lub w przemyśle farmaceutycznym? To tylko niektóre z możliwości, jakie staną przed 
Tobą po ukończeniu tego kierunku. Z nami opanujesz niezbędną wiedzę oraz poznasz różno-
rodne techniki badawcze i diagnostyczne. 

Jedyna ZOOTECHNIKA w Polsce z oceną wyróżniającą nadaną przez Polską Komisję Akredy-
tacyjną. Tutaj dowiesz się wszystkiego o hodowli zwierząt, genetyce, żywieniu czy naukach 
agrotechnicznych. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w gospodarstwach rolnych, 
ośrodkach doradztwa rolniczego czy specjalistycznych laboratoriach.

Uzyskaj tytuł inżyniera i zdobądź wiedzę o organizmach i strukturach biologicznych. Po ukoń-
czeniu studiów pracuj w laboratorium wykorzystującym materiał biologiczny, ośrodkach na-
ukowo-badawczych, placówkach kontroli żywności, służbie zdrowia, a nawet w laboratoriach 
kryminalistycznych.

www.wbz.uwm.edu.pl www.wbib.uwm.edu.pl
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WYDzIAŁ HUMAN ISTYCzNY

BUDOWNICTWO ANAL I zA I  KREOWAN IE TRENDÓW 

GEO INFORMATYKA F ILOLOG IA ANG IELSKA 

INżYN IERIA ŚRODOWISKA 
F ILOLOG IA GERMAŃSKA 

GEODEzJ A I  KARTOGRAF IA DzIENN IKARSTWO 
I KOMUN IKACJ A SPOŁECZNA 

GOSPODARKA PRzESTRzENNA F ILOLOG IA ANG IELSKA W zAKRES IE 
NAUCzAN IA J ĘzYKA 

TURYSTYKA I  REKREACJ A
F ILOLOG IA POLSKA 

Buduj nowoczesne budynki, rozwijaj miasta, 
twórz fundament przyszłości! Zostań specjalistą, 
który z tytułem inżyniera wykorzystuje najnow-
szą technologię i sprawnie kieruje zespołem lu-
dzi w firmie budowlanej. Postaw na rozwój – swój 
i przestrzeni, w której żyjemy.

Łączenie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin 
nauki to cecha charakterystyczna tego kierunku. 
To propozycja oparta na trzech filarach: filozofii, 
ekonomii i socjologii, które przy odpowiednim 
wykorzystaniu pozwalają diagnozować długo-
terminowe zjawiska i tłumaczyć je na prosty ję-
zyk. 

To połączenie takich nauk jak geodezja, kar-
tografia, informatyka, programowanie i grafi-
ka inżynierska. Nasza kadra przygotuje Cię do 
pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych 
za pomocą najnowocześniejszych sprzętów po-
miarowych. Gwarantujemy stały rozwój i ogrom-
ny wpływ na codzienność ludzi.

Zbliż się do języka, literatury, kultury i historii kra-
jów anglojęzycznych. Zajęcia z językoznawstwa 
i translatoryki przygotują Cię do roli tłumacza. 
Większość nauczania odbywa się w języku an-
gielskim, dlatego oczekiwany poziom wejściowy 
studentów to B1 według Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego. 

Zostań cenionym specjalistą w zakresie tech-
nologii gospodarki komunalnej, odnawialnych 
źródeł energii czy inżynierii sanitarnej i wodnej. 
Naucz się jak skutecznie i systemowo chronić 
środowisko naturalne. Zadanie to jest jednym 
z priorytetów polityki ekologicznej państw UE 
i Polski.

Poznaj język, kulturę, literaturę i historię krajów 
obszaru niemieckojęzycznego. Pracuj w bizne-
sie, turystyce, hotelarstwie, urzędach państwo-
wych, zagranicznych placówkach , a nawet jako 
tłumacz. Pamiętaj: „Angielski to mus, niemiecki 
to Twój plus”.

Mierz ziemię z wykorzystaniem nowych techno-
logii! Drony, skanery laserowe, sondy głęboko-
ści, okulary do wirtualnej rzeczywistości, geora-
dary – z takich sprzętów będziesz korzystał jako 
geodeta, dlatego jeśli czujesz się z nimi dobrze – 
to Twój kierunek.

Ucz się dziennikarskiego sznytu pod okiem do-
świadczonej kadry. Twórz materiały w studiu te-
lewizyjnym lub radiowym, montuj i pisz. Naucz się 
produkować audycje, materiały filmowe, blogi, 
a także kampanie reklamowe.

Zostań rzeczoznawcą majątkowym, naucz się 
wyceniania nieruchomości, twórz opracowania 
i dokumenty planistyczne, zostań Specjalistą In-
formacji Przestrzennej. Postaw na #KierunekNa-
Przyszłość.

To kierunek, który przygotuje Cię do nauczania 
języka angielskiego. Zdobądź wiedzę z zakresu li-
teratury, kultury i historii krajów anglojęzycznych. 
Większość zajęć odbywa się w języku angielskim, 
dlatego oczekiwany poziom wejściowy studen-
tów to B1.

Jeśli podróże to Twoja pasja, a ciekawość 
to pierwsza cecha, z którą jesteś kojarzony – stu-
diuj TURYSTYKĘ I REKREACJĘ. Animuj czas wol-
ny, organizuj, dopinaj wszystko na ostatni guzik, 
bądź kreatywny i szukaj rozwiązań. Podążaj szla-
kami Europy i świata oraz naucz się jak projekto-
wać wspomnienia innych osób.

Czytaj, pisz, oglądaj, twórz! Rozwijaj swoje zainte-
resowania językowe i umiejętności komunikacyj-
ne. Tutaj poznasz kulturę słowa, wszelkie reguły 
z nią związane (oraz to jak je łamać), a z pasjo-
natami języka polskiego będziesz rozmawiać 
o literaturze i kulturze.

www.wg.uwm.edu.pl www.wh.uwm.edu.pl
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WYDzIAŁ GEO INżYN IERI I
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WYDzIAŁ MEDYCYNY 
WETERYNARYJ NEJ

WYDzIAŁ LEKARSK I

WYDzIAŁ MATEMATYK I I  INFORMATYK I

K IERUNEK LEKARSK I 
WETERYNARIA

www.wmii.uwm.edu.pl

WYDzIAŁ HUMAN ISTYCzNY

F ILOLOG IA ROSYJ SKA 

HISTORIA

INTERDYSCYPL INARNE STUD IA 
STRATEG ICzNE 

F ILOzOF IA

L INGWISTYKA W B I zNES IE 

LOGOPED IA

Poznaj język, kulturę i historię rosyjską. Znajdź 
pracę m.in. w branżach związanych z bezpie-
czeństwem narodowym, zatrudnianiem cudzo-
ziemców czy współpracą transgraniczną. Jako 
jedyna uczelnia w Polsce oferujemy możliwość 
unikalnej tematyki zajęć – emigrantologia, kultu-
ra staroobrzędowców.

Historia jest nauczycielką życia, a Ty naucz się 
życia dzięki UWM. To kierunek dla ludzi z pasją, 
którzy chcą poznawać przeszłość i poznać me-
chanizmy kierujące społeczeństwami i nauczyć 
się krytycznego spojrzenia na rzeczywistość.

Rozwiń myślenie strategiczne i zdobądź wiedzę z 
zakresu geopolityki, geostrategii, stosunków mię-
dzynarodowych. Po ukończeniu studiów możesz 
pracować w Siłach Zbrojnych RP, służbach mun-
durowych, administracji państwowej, ośrodkach 
analitycznych oraz instytucjach kultury.

Dociekaj i poznawaj! Naucz się krytycznej analizy 
tekstów, kreatywnego pisania, teorii interpretacji 
i komunikacji interpersonalnej, a także najnow-
szych trendów w filozofii i etyce. Program zakła-
da kształcenie w zakresie critical thinking, metod 
analitycznych i syntetycznego myślenia.

Połączyliśmy studia lingwistyczne z ekonomicz-
nymi. Wszystko po to, aby przygotować Cię do 
prowadzenia działalności na rynku międzyna-
rodowym. Zapewnimy Ci dostęp do wiedzy z za-
kresu praktyki gospodarczej i współpracy mię-
dzynarodowej zintegrowanej z nauką języków 
obcych. 

Zostań logopedą i lecz wady wymowy. Kształcimy 
poprzez praktykę, dlatego w pełni przygotujemy 
Cię do pracy z dorosłymi i dziećmi. To kierunek 
interdyscyplinarny łączący wiedzę z językoznaw-
stwa, medycyny, psychologii i pedagogiki. 

www.wh.uwm.edu.pl

Zostań lekarzem! Na tym kierunku już od pierw-
szego roku stawiamy na praktykę, opierając się 
na nowoczesnych formach dydaktycznych. Przy-
gotujemy Cię do sprawdzenia swoich umiejęt-
ności podczas egzaminów standaryzowanych 
(OSCE - Objective Structured Clinical Examina-
tion).

Pracuj w sektorze IT! Twórz systemy, projektuj, 
programuj. Ale najpierw zdobądź wiedzę i umie-
jętności z zakresu wykorzystywania technik kom-
puterowych, tworzenia aplikacji, analizy danych, 
a nawet diagnozowania i serwisowania sprzętu 
komputerowego. 

Bądź blisko z królową nauk! Naucz się w jaki 
sposób stosować zagadnienia matematyczne 
w praktyce, rozwiązywać problemy i korzystać 
z wybranych narzędzi w branży finansowej czy 
ubezpieczeniowej.

Własna praktyka weterynaryjna, praca w pań-
stwowej służbie weterynaryjnej czy w laborato-
riach – możliwości zatrudnienia po tym kierunku 
jest wiele. Zdobądź wiedzę niezbędną do lecze-
nia i zwalczania chorób zwierzęcych, a także na-
ucz się wykonywania podstawowych zabiegów 
chirurgicznych.

INFORMATYKA MATEMATYKA

www.wet.uwm.edu.pl

www.wl.uwm.edu.pl
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WYDzIAŁ NAUK I O żYWNOŚC I

BEzP IECzEŃSTWO 
I CERTYF IKACJ A żYWNOŚC I  

GASTRONOMIA - S zTUKA KUL INARNA 

TECHNOLOG IA żYWNOŚC I 
I  żYWIEN IE  CzŁOWIEKA 

Chcesz wiedzieć co wpływa na jakość 
i bezpieczeństwo żywności? Poznaj aspekty 
technologiczne, techniczne i prawne zwią-
zane z produktami, ich produkcją, jako-
ścią i autentycznością. Dzięki uczestnictwu 
w zajęciach praktycznych, laboratoryjnych 
i terenowych z łatwością rozwiniesz swoją 
karierę jako specjalista ds. jakości, bezpie-
czeństwa żywności,  certyfikacji żywności 
i systemów zarządzania jakością, analityk 
żywności, inspektor nadzoru sanitarnego 
czy handlowego w łańcuchu żywnościo-
wym. 

Marzysz o zostaniu mistrzem w sztuce kulinarnej? Zacznij od studiów! Naucz się jak kompono-
wać dania w tradycyjnej i supernowoczesnej odsłonie, z dbałością o detale, takie jak: odpo-
wiedni surowiec,  techniki kulinarne czy prezentacja dania na talerzu. Przygotuj się do pracy 
jako profesjonalny kucharz, kreatywny cukiernik,  szef kuchni, menedżer restauracji bądź ka-
wiarni. Zostań mistrzem nie tylko w swojej kuchni, ale w branży HoReCa! 

Poznaj sposoby opracowywania receptury 
oraz  produkcji dowolnego rodzaju żywno-
ści spełniającej oczekiwania konsumenta 
i  mającej pozytywny wpływ na jego orga-
nizm. Dowiedz jak kontrolować i prowadzić 
procesy technologiczne w zakładach prze-
twórczych, a po ukończeniu studiów zajmij 
stanowisko inżynierskie lub kierownicze 
w wybranym przez Ciebie przedsiębiorstwie 
lub w innych jednostkach  łańcucha żyw-
nościowego. 

www.uwm.edu.pl/wnz

WYDzIAŁ NAUK EKONOMICzNYCH

EKONOMIA

zARzĄDZAN IE  I  INżYN IERIA PRODUKCJ I 

zARzĄDzAN IE

Naucz się podejmować efektywne decyzje na rynku, zarówno jako przedsiębiorca, jak i konsu-
ment. Dzięki studiom zrozumiesz mechanizmy rynkowe oraz to, jak funkcjonują przedsiębior-
stwa i krajowa gospodarka. Rozpocznij swój biznes lub pracuj na kierowniczym stanowisku 
w prywatnej firmie lub w administracji publicznej.

Poznaj nasz innowacyjny program, który da Ci wiedzę i umiejętności z zakresu nauk technicz-
nych,  zarządzania i jakości. Pracuj w firmach związanych z produkcją, logistyką lub kieruj pro-
jektami nowych linii produktowych. Część studiów możesz realizować dualnie, czyli pracując 
w firmie Michelin w Olsztynie z gwarancją zatrudnienia po ukończeniu studiów. 

Naucz się jak zarządzać przedsiębiorstwem i instytucjami publicznymi. Rozwiń swoje przy-
wódcze umiejętności i kompetencje społeczne. Zarządzanie to kierunek, w którym poznasz 
narzędzia związane z podejmowaniem decyzji, delegowaniem, marketingiem, handlem, ob-
szarem finansów oraz rachunkowości.

www.uwm.edu.pl/wne
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ANAL ITYKA 
I  zARzĄDzaN IE  PUBL ICZNE 

PEDAGOG IKA PRzEDSzKOLNA 
I  WCzESNOSzKOLNA

PEDAGOG IKA

BEzP IECzEŃSTWO 
NARODOWE 

Jedyny taki kierunek w Polsce! Jeśli czujesz, 
że praca w sektorze publicznym, społecz-
nym lub organizacjach non-profit jest dla 
Ciebie – aplikuj właśnie tu. Pogłębisz swoje 
umiejętności analityczne i metodologiczne, 
a także zdobędziesz wiedzę między innymi 
z zakresu przywództwa, negocjacji, media-
cji czy e-governance.

Zwiąż swoją przyszłość z dziećmi. Dbaj 
o animację ich czasu, organizację aktyw-
ności, naukę, rozwijanie podstawowych 
kompetencji, przygotowujących ich do ży-
cia. Naucz się jak rozbudzać ich ciekawość 
świata i dbać o dobre samopoczucie. 

Naucz się budowania pozytywnych rela-
cji z drugim człowiekiem. Zdobądź wiedzę 
z obszaru nauk humanistycznych, psycho-
logicznych i społecznych. Przygotuj się do 
prowadzenia działań opiekuńczych, wy-
chowawczych, animacyjnych i doradczych 
oraz do podjęcia pracy na stanowisku do-
radcy zawodowego w szkole.

Zarządzanie kryzysowe, policja, ABW, woj-
sko – czujesz pociąg do tych służb? Bez-
pieczeństwo narodowe też na pewno 
Ci się spodoba. Dowiedz się jak analizo-
wać i stosować zasady prawne, procedury 
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 
w skali globalnej, regionalnej, narodowej 
i lokalnej. 

www.wns.uwm.edu.pl
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PEDAGOG IKA SPECJ ALNA 

SOCJ OLOG IA 

POL ITOLOG IA I  STOSUNK I 
MIĘDZYNARODOWE 

PRACA SOCJ ALNA 

PSYCHOLOG IA

Wykorzystaj swoją wrażliwość do pracy 
z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawno-
ściami, a także zaburzeniami społecznego 
funkcjonowania. Naucz się jak diagnozo-
wać ich możliwości i ograniczenia, projek-
towania rehabilitacji, terapii i edukacji. 

Pogłębiaj samodzielność, kreatywność 
i odwagę w myśleniu. Studia socjologicz-
ne nauczą Cię jak badać zmieniające 
się społeczeństwo i obserwować zmiany 
w nim zachodzące. Gdzie znajdziesz zatrud-
nienie po ukończeniu kierunku? W admini-
stracji, ośrodkach badań opinii publicznej 
i rynku, a także w organizacjach pozarzą-
dowych i mediach.

Interesujesz się światem i chłoniesz aktual-
ne informacje? Pogłębiaj swoje zaintereso-
wania związane z polityką krajową, zagra-
niczną, współpracą międzynarodową oraz 
służbą dyplomatyczną. Poznaj i zrozum 
zagadnienia związane ze specyfiką globali-
zacji, gospodarki światowej, systemów poli-
tycznych, systemów religijnych i kultur.

Naucz się jak skutecznie pomagać innym. 
Studia przygotują Cię do pracy z osobami 
narażonymi na wykluczenie lub boryka-
jącymi się z problemami środowiskowymi 
i społecznymi.

Zdobądź zawód psychologa! Rozwiń kom-
petencje ułatwiające pracę z ludźmi i do-
skonal je na warsztatach i zajęciach trenin-
gowych. Na tym kierunku nauczysz się jak 
przeprowadzić diagnozę psychologiczną 
i pomóc osobie jej potrzebującej. www.wns.uwm.edu.pl
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ENERGETYKA

MECHAN IKA I  BUDOWA 
MASzYN 

MECHATRON IKA

INżYN IERIA W LOG ISTYCE 

INżYN IERIA PRECYzYJ NA 
W PRODUKCJ I 

ROLNO-SPOżYWCzEJ 

Przygotuj się do rozwiązywania problemów inży-
nierskich z zakresu energetyki, techniki cieplnej 
oraz nauk technicznych. Opanuj takie dziedzi-
ny jak: nauka o materiałach, gospodarka ener-
getyczna, technologia i projektowanie maszyn 
energetycznych czy niekonwencjonalne źródła 
energii i ekologia. Pracuj w firmach zajmujących 
się produkcją oraz dystrybucją energii.

Projektuj i wytwarzaj maszyny. Odkryj wiedzę 
z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki 
i robotyki, metrologii i systemów pomiarowych 
oraz programowania komputerowego. Po stu-
diach będziesz specjalistą, który może pracować 
jako konstruktor, technolog lub specjalista zarzą-
dzania produkcją.

Postaw na przyszłość - wykorzystuj techniki in-
formatyczne w przemyśle, programuj sterowniki 
przemysłowe, projektuj i integruj układy automa-
tyki przemysłowej, manipulatory i roboty. Brzmi 
ciekawie? 

Logistyka jest w cenie! Zostań ekspertem w za-
kresie nowoczesnych systemów logistycznych 
oraz funkcjonowania w przemyśle. Zdobądź 
uprawnienia do ubiegania się o certyfikat Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Logistycznego.

Zostań specjalistą w branży rolno-spożywczej. 
Dowiedz się jak zarządzać produkcją i usługami 
oraz w jaki sposób bezpiecznie wdrażać innowa-
cje. Na tym kierunku zdobędziesz wszechstronną 
wiedzę z zakresu projektowania, symulacji i opty-
malizacji operacji w technologiach i systemach 
w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spo-
żywczym.

www.uwm.edu.pl/wnt
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ADMIN ISTRACJ A

KRYMINOLOG IA

PRAWO

BEzP IECzEŃSTWO 
WEWNĘTRzNE 

DORADzTWO PODATKOWE 

Przygotuj się do pracy w administracji pu-
blicznej, samorządowej lub w prywatnej 
firmie. Poznaj procesy działania przedsię-
biorstw, podstawy prawne, funkcjonowanie 
różnych instytucji i znajdź stabilne zatrud-
nienie. 

Fascynują Cię tematy związane z przestęp-
czością i prawem karnym? Tu zdobędziesz 
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, rozpo-
znawania przejawów przestępczości oraz 
zagrożeń, a przede wszystkim tworzenia 
sposobów ich zapobiegania.

Walcz o sprawiedliwość, broń słabszych, 
dyskutuj i spieraj się na rzecz innych osób. 
Ucz się pilnie i  zdobądź stabilny oraz dobrze 
płatny zawód.  To kierunek dla Ciebie, jeśli 
cenisz historię, zagadnienia prawne, a tak-
że analizowanie i łączenie faktów.

Jeśli interesują Cię zagadnienia związane 
z prawem karnym, kryminalistyką i krymi-
nologią, a służby mundurowe to Twój konik 
– studiuj na tym kierunku, a wiedzę wyko-
rzystaj w instytucjach bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. 

Zdobądź wiedzę z zakresu prawa podatko-
wego, finansów i ekonomii. Przygotuj się do 
pracy we własnej kancelarii, występuj przed 
organami podatkowymi i sądami admini-
stracyjnymi w sprawach podatkowych, 
a także zwiększ swoje szanse w rekrutacji do 
kancelarii prawnych, organów państwo-
wych lub samorządowych.

www.wpia.uwm.edu.pl

WYDzIAŁ NAUK TECHNICzNYCH WYDzIAŁ PRAWA i  ADMIN ISTRACJ I



20 21

WYDzIAŁ ROLN ICTWA I  LEŚN ICTWA

ARCHITEKTURA KRAJ OBRAZU 

ROLN ICTWO

ODNAWIALNE źRÓDŁA ENERG I I

OCHRONA ŚRODOWISKA 

CHEMIA

LEŚN ICTWO

Planuj, projektuj i realizuj! Kreuj przestrzeń obiek-
tami architektury i roślinnością. Buduj, pielęgnuj 
i twórz krajobraz, który pokocha świat. Z nami 
zdobędziesz niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci z 
satysfakcją realizować się w tym zawodzie.

Studiuj rolnictwo i dbaj o produktywną 
i zrównoważoną gospodarkę rolną. Jako absol-
went będziesz mógł pracować między innymi w 
usługach i doradztwie rolniczym, w administracji 
rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem.

Zadbaj o środowisko i dostarczanie zdrowej 
i czystej energii. Naucz się wykorzystywać zasoby 
z odnawialnych źródeł energii. Pracuj w firmach 
związanych z wytwarzaniem urządzeń, ich ob-
sługą i eksploatacją oraz w przedsiębiorstwach 
wytwarzających i dystrybuujących energię z OZE. 

Czujesz, że dla środowiska możesz zrobić wiele? 
Wykorzystaj swoje cechy i rozwiń umiejętności 
z zakresu technik odnowy, zasad i technologii 
ochrony stref środowiska, aspektów rozwojo-
wych i ekonomicznych, związanych z korzysta-
niem ze środowiska. 

Laboratoria i ćwiczenia to chleb powszedni osób 
studiujących chemię.  Zakres kształcenia z ana-
lityki i diagnostyki chemicznej opiera się o ana-
litykę próbek środowiskowych oraz surowców 
i produktów. Pracuj w wyspecjalizowanych labo-
ratoriach analitycznych i jednostkach zajmują-
cych się ochroną środowiska. 

Czujesz potrzebę dbania o lasy? Wiesz, że to na-
sza przyszłość, a rozsądne gospodarowanie za-
sobami, które dała nam Ziemia to podstawa na-
szego życia? Studiuj LEŚNICTWO.

www.wril.uwm.edu.pl

EDUKACJ A ARTYSTYCzNA W zAKRES IE  S zTUK PLASTYCzNYCH 

PRODUKCJ A MUzYCzNA I  REAL I zACJ A DzWIĘKU

EDUKACJ A ARTYSTYCzNA W zAKRES IE  S zTUK I MUzYCzNEJ

Postaw na kreatywność! Zostań projektantem, grafikiem, fotografem, filmowcem lub… arty-
stą. Z nami znajdziesz swoje miejsce na rynku sztuk wizualnych. W Instytucie Sztuk Pięknych 
poznasz tajniki malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i rzeźby. Ucz się pod okiem wykwali-
fikowanych i aktywnych artystów.

Połącz przyjemne z pożytecznym i po studiach pracuj w branży kreatywnej. Nauczymy Cię 
między innymi: jak produkować muzyczne treści, dźwięki do reklam, realizować koncerty czy 
wykonywać nagrania w studiu. Postaw na kierunek, który w pełni wykorzysta Twoją miłość 
do muzyki.

Czujesz muzykę? Więc zarażaj nią innych! Z nami zdobędziesz wiedzę i umiejętności wykwali-
fikowanego animatora kultury i specjalisty szeroko rozumianej edukacji muzycznej. Po ukoń-
czeniu studiów będziesz mógł prowadzić działalność w zakresie upowszechniania kultury 
muzycznej, a także pracować w placówkach oświatowych.

www.ws.uwm.edu.pl
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NAUK I O RODzIN IE TEOLOG IA
Naucz się jak budować szczęśliwą rodzinę 
i efektywnie rozwiązywać problemy. Zdo-
bądź umiejętności, które zapewnią Ci pra-
cę w instytucjach wspierających rodziny 
w różnych życiowych aspektach.

Zostań świeckim teologiem, nauczycielem 
religii lub etyki, a nawet księdzem. Rozwiń 
swoją chrześcijańską świadomość i pogłęb 
swoje zainteresowanie chrześcijańskim 
dziedzictwem. Na tym kierunku poznasz lu-
dzi, którym bliskie są podobne wartości.  

SzKOŁA zDROWIA PUBL ICzNEGO

D IETETYKA
Zdobądź wiedzę o prawidłowym żywieniu człowieka i technologiach przygotowywania po-
traw. Naucz się jak organizować żywienie indywidualne, zbiorowe i lecznicze, a po ukończeniu 
studiów pracuj w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, firmach do-
starczających posiłki do szpitali czy po prostu postaw na własną działalność gospodarczą.

www.uwm.edu.pl/wt

www.szp.uwm.edu.pl

SzKOŁA zDROWIA PUBL ICzNEGO

F I zJ OTERAP IA

POŁOżN ICTWO
RATOWNICTWO 

MEDYCzNE 

P IELĘGN IARSTWO
Fizjoterapia to zawód z przyszłością! Poznaj 
tajniki diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, 
kwalifikowania, planowania i prowadzenia 
fizykoterapii, kinezyterapii i masażu. Naucz 
się tworzenia programów fizjoterapii osób 
z różnymi dysfunkcjami. Z nami wypracu-
jesz również empatyczny sposób komuni-
kowania się z pacjentami.

Położnictwo to zawód szczególnego za-
ufania i wielkiej empatii. Dlatego, jeśli czu-
jesz, że chcesz spełniać się w tym kierunku 
– przygotujemy Cię do tej roli. Zdobędziesz  
wiedzę z zakresu świadczeń  zdrowotnych 
wobec: kobiety ciężarnej, rodzącej i jej ro-
dziny oraz noworodka. 

Pielęgniarstwo to misja. Aby ją wypełniać 
poznasz zasady zapewnienia bezpieczeń-
stwa i wysokiego poziomu opieki nad pa-
cjentem, a także udzielania świadczeń 
w zakresie promowania, zachowania zdro-
wia i zapobiegania chorobom. Przygotu-
jemy Cię do samodzielnego wykonywania 
zawodu oraz do pracy w zakładach opieki 
zdrowotnej. 

Ratownik medyczny jest zawsze w gotowo-
ści, aby ratować życie ludzkie! To odpowie-
dzialny zawód, w którym liczy się przygoto-
wanie, wiedza i często po prostu szybkość. 
To ostatnie w dużej mierze zależy od Ciebie, 
ale z całej reszty przygotujemy Cię w 100%!

www.szp.uwm.edu.pl

WYDzIAŁ TEOLOG I I



Jeśli do Olsztyna jest Ci za daleko, rozważ studiowanie w naszej Filii w Ełku. Rozpocznij naukę 
w dogodnym dla Ciebie miejscu na kierunkach:

administracja                              ,  bezpieczeństwo wewnętrzne             , 
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna              lub pielęgniarstwo             .

www.uwm.edu.pl/elk

Do wyboru masz stancje lub akademiki, czyli domy studenckie, który-
mi opiekuje się nasza uczelniana Fundacja Żak. Każda z tych opcji ma 
swoje wady i zalety, dlatego decyzję pozostawiamy Tobie.

Stypendia oferowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski mają pomóc Ci 
w spokojnym studiowaniu i zniwelować barierę socjalną. To również nagroda dla 
najlepszych studentów za wyjątkowe osiągnięcia naukowe. Na naszej uczelni mo-
żesz starać się o następujące wsparcie: 

Możesz mieszkać w dowolnym miejscu i do-
jeżdżać na uczelnię. To często wybierana 
opcja. Szukając stancji pamiętaj, aby zwró-
cić uwagę na bliskość do wydziału, na któ-
rym będziesz się uczyć. Osiedla najbliższe 
Kortowa to: Brzeziny, Mleczne, Podgrodzie, 
Centrum, Nagórki i Jaroty. Sprawdź też jakie 
z danej lokalizacji masz połączenia tramwa-
jowe lub autobusowe. Na uczelnię możesz 
dojechać również hulajnogą elektryczną 
lub rowerem, na które przygotowaliśmy 
specjalne stojaki i wiaty. 

W Kortowie znajdują się wszystkie akademiki 
należące do Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego. To tanie i wygodne rozwiązanie, 
dzięki któremu zapomnisz o codziennych 
dojazdach na uczelnię, a dotarcie do plaży, 
urokliwego lasu, klubu czy biblioteki, zajmie 
Ci mniej niż chwilę. Do wyboru masz 10 do-
mów studenckich, w których znajdziesz dar-
mowe wifi, sale do cichej nauki, sale do ćwi-
czeń i TV. W każdym z nich nawiążesz nowe 
przyjaźnie (których podobno nie zapomina 
się przez całe życie) oraz poczujesz czym 
jest prawdziwe, studenckie życie i samo-
dzielność.  

Gdzie  b ę dz i esz mieszkał

Wsparc i e  f inansowe - Stypend ia 

Dom studenckiSTANCJ A

?
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Zadaniem Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia jest tworzenie miejsca, w którym każda oso-
ba korzystająca z uniwersyteckiej przestrzeni czuła się w niej dobrze i bezpiecznie. 

Uniwersyteckie  Centrum Wsparc ia 

To miejsce, w którym pomoc znajdzie oso-
ba borykająca się z niepełnosprawnościami. 
Biuro podejmuje działania, których celem 
jest likwidacja fizycznych i psychologicznych 
barier. Tworzy możliwości, ułatwia naukę 
i pracę, a także proponuje rozwiązania uła-
twiające funkcjonowanie w akademickiej 
przestrzeni. 

Rzecznik ds. Równości Szans odpowiada za równe traktowanie osób uczących się i pracują-
cych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zajmuje się wszelkimi przypadkami dyskrymi-
nacji między innymi ze względu na płeć, wiek, wyznania, poglądy czy pochodzenie etniczne. 

W Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psy-
choedukacji „Empatia” znajdziesz pomoc 
psychologiczną w każdej, ważnej dla Ciebie 
sprawie. Jeśli czujesz kryzys emocjonalny, 
borykasz się z uzależnieniami, łączą Cię trud-
ne relacje, z których chciałbyś się wyrwać, a 
może po prostu chcesz lepiej poznać siebie 
– tu znajdziesz pomoc. Wspólnie zadbamy o 
Twoje zdrowie psychiczne, komfort i znalezie-
nie drogi do radosnego studiowania i pracy 
na uczelni. 

Ośrodek Pomocy
Psychologicznej

i  Psychoedukacji  " Empatia "

B iuro ds .  Osób 
z Ni e p ełnosprawnościami

Rzecznik ds .  Równości  S zans 

Rzecznikiem ds. Równości Szans na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
jest mgr Mateusz Dampc. 
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 S T Y P E N D I U M  RE KTO RA  – przyznawane za osiągnięcia naukowe, 
sportowe i artystyczne oraz za wysoką średnią. Stypendium otrzymuje 
jedynie 10% studentów z danego kierunku. W roku akademickim 
2022/2023 to kwota 1300 zł.

 S T Y P E N D I U M  M IN IS T RA  – możesz  je otrzymać za wybitne osią-
gnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 

 S T Y P E N D I U M  D LA  O S Ó B  z  N I E P E Ł N O S P RAW N O Ś C I AM I  –    
pomoc materialną możesz otrzymać, jeśli masz udokumentowaną 
niepełnosprawność. W roku akademickim 2022/2023 stypendium dla 
osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim wynosiło 900 zł, umiar-
kowanym – 1000 zł, znacznym – 1200 zł.

 S T Y P E N D I U M  S O CJ A LN E  – dedykowane jest tym, którzy znajdują 
się w trudnej sytuacji materialnej. Jest określane na podstawie do-
chodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta. W roku 
akademickim 2022/2023 maksymalna kwota stypendium socjalnego 
wynosiła 1050 zł. 

 K RE D YT  S T U D E N C K I   – umożliwia Ci samodzielne utrzymanie się 
na studiach. Zaciągnięty kredyt zaczynasz spłacać dopiero dwa lata 
po ukończeniu studiów, ale warto pamiętać, że odsetki pokrywane są 
z budżetu państwa, a kwotę kredytu można umorzyć. Warunkiem są 
jedynie Twoje dobre wyniki w nauce! 

 z a p o m o g a  – to jednorazowa pomoc finansowa wypłacana 
w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji takiej jak na przykład: śmierć 
bliskiego członka rodziny, ciężka choroba, utrata stałego źródła do-
chodu czy inne zdarzenie losowe. Pamiętaj, że taką pomoc możesz 
otrzymać dwa razy w roku. 
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Twój kampus - Twój nowy dom

Kortowo – zapamiętaj tę nazwę. To właśnie tutaj znajduje się większość budynków dydak-
tycznych, zatem – w zależności od wybranego kierunku – to właśnie w tym miejscu będzie 
toczyło się Twoje nowe życie: edukacyjne i towarzyskie. 

Wyjątkowe położenie naszego studenckiego miasteczka, bliskość lasów i jezior, świetne połą-
czenia komunikacyjne z innymi częściami miasta, a także ogromne zaplecze kulturalno-roz-
rywkowe oraz sportowe, robią wrażenie właściwie na każdym. Ten niezwykły klimat i studenc-
ka atmosfera zachęcają zarówno do nauki na łonie natury, jak i podejmowania wielu innych 
aktywności związanych z pasjami i zainteresowaniami. Czytanie na plaży, pod cieniem drze-
wa czy wylegiwanie się po zajęciach na trawie – dla naszych studentów to przyjemna rutyna. 
W Kortowie jest  wszystko czego potrzebujesz do codziennego funkcjonowania: sklepy, kluby 
studenckie, gastronomia, a także bogata infrastruktura rekreacyjna. 

W sumie to aż 230 ha przestrzeni gotowej na Twoje przybycie! 

 
ZDJĘCIE KAMPUS

Nie pozwolimy Ci chodzić głodnym. Szczególnie, jeśli znudzi Ci się już samodzielne przygo-
towywanie spaghetti. Zaplecze gastronomiczne w naszym miasteczku studenckim przygo-
towaliśmy tak, abyś mógł zjeść tanio i dobrze. Raz po domowemu – jak u mamy – innym 
razem po warmińsku, abyś poznał smaki regionu. Do Twojej dyspozycji są między innymi: 
Bufet Centrum, Stołówka Kwadrans, Restauracja Tafla, Bar u Michała, Arton Klub Absolwen-
ta, Kawiarnia „Biblioteka Cafe” czy też Cafe Bar w Szpitalu Uniwersyteckim, który znajduje 
się poza Kortowem. 

W nowoczesnym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej znajdziesz wyciszenie i miejsce idealne 
do nauki. To przestronne wnętrza, które sprzyjają indywidualnej oraz grupowej pracy. Korzy-
stając z bogatych zbiorów książek i publikacji z łatwością przygotujesz się  do zajęć i egza-
minów. Znajdziesz tu również stanowiska komputerowe, miejsca do pracy dla osób z niepeł-
nosprawnościami, urządzenia do samodzielnego wypożyczania książek, a w razie gdy nauka 
pochłonie Cię na długie godziny, także kawiarnię i automaty z przekąskami. 

Kortowiada to olsztyńskie juwenalia, okrzyknięte najlepszy-
mi w Polsce. To czas, w którym studenci Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego przejmują klucze do bram miasta. 
Swoją obecność zaznaczają radosną, głośną i kolorową Pa-
radą Wydziałów, która zmierza przez centrum miasta, aż do 
Kortowa. Podczas tego święta miasteczko studenckie zmie-
nia się w jeden wielki plac zabaw, na którym brać akade-
micka integruje się podczas zawodów, oryginalnych wyzwań 
i gwiazdorskich koncertów. 

Rozsmakuj się  w Kortowie - Gastronomia 

Drzwi do wie dzy - B i bl ioteka Uniwersytecka 

Studenckie  święto - Kortowiada 
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Studia to niezwykła przestrzeń do realizacji pasji, ale też odkrywania nowych 
zainteresowań, talentów i rozwijania umiejętności interpersonalnych. To jest 
właśnie Twój czas na poszukiwania, próbowanie i sprawdzanie, dlatego już te-
raz zobacz jakie możliwości otwiera przed Tobą UWM!

Jeśli lubisz, kiedy wokół Ciebie dużo się dzieje, a organizowanie wydarzeń to Twój żywioł, ko-
niecznie dołącz do Samorządu Studenckiego. Tworzą go wszyscy studenci Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego, którzy na co dzień reprezentowani są przez wybranych w demokratycz-
nych wyborach, przedstawicieli. 

Na czele samorządu stoi Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego.

Do jej zadań należy pomoc studentom w odnalezieniu się w akademickiej braci, ale także 
pokazanie im, że życie studenckie to nie tylko nauka, ale też idealny czas na dobrą zabawę, 
aktywne spędzanie czasu i integracja. Swoje działanie skupia na inicjacji i organizacji wyda-
rzeń społecznych, naukowych, kulturalnych i rozrywkowych.
 
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego do wszystkich swoich aktywności angażuje stu-
dentów, którzy dzięki udziałowi w tych inicjatywach mogą rozwijać swoje umiejętności orga-
nizacyjne oraz poznawać czym jest samorządność i demokracja.

RUSS reprezentuje również studentów na arenie uczelnianej, lokalnej i ogólnopolskiej.

Kluby, zespoły, chóry, drużyny… zobacz, gdzie będziesz mógł realizować swoje pasje. Pamiętaj, 
że jeśli Twoje zainteresowania nie wpisują się w istniejące już agendy – przyjdź do Akademic-
kiego Centrum Kultury! Wspólnie rozszerzymy działalność i przyciągniemy nowych studentów.

Stud ia  to nie  tylko nauka !

Studenc i  d la  studentów!

Stud ia  to czas na kulturę ,  sztukę i  rozrywkę

Kolorowe, ludowe stroje, tradycja, taniec i śpiew – tak w skrócie można opisać nasz uniwersy-
tecki zespół, który od lat 50. XX wieku kultywuje polski folklor zarówno w kraju, jak i poza jego 
granicami. Jeśli Twoja dusza jest równie barwna, jak warmińskie stroje i energiczna jak lokal-
ny taniec – to jest to zdecydowanie miejsce dla Ciebie.

To uczelniany chór, który nieprzerwanie działa od ponad 70 lat i jest laureatem prestiżowych 
nagród. To przestrzeń dla każdego, kto chce zachwycać swoim wokalem polską i zagraniczną 
widownię, a przede wszystkim rozwijać swoje umiejętności.

Kochasz śpiewać? Swoje kroki kieruj do Studia Wokalnego. I nie ma znaczenia czy masz już 
sceniczne doświadczenie czy dotychczas śpiewałeś jedynie pod prysznicem. Twój wokal 
musi trafić właśnie tu! 

Grasz na instrumencie i czujesz, że muzyka to Twój żywioł? Twoje umiejętności doceni Orkie-
stra Akademicka UWM, w której będziesz mógł wykonywać orkiestrowe marsze, współczesne 
utwory, hity muzyki rozrywkowej i filmowej, ale też standardy jazzowe. 

To grupa teatralna, która do reszty pochłania wielbicieli alternatywnej sztuki. Tutaj realizo-
wane są nie tylko spektakle, ale też improwizacje, sesje zdjęciowe czy filmy krótkometrażowe. 
Wystarczy, że przyjdziesz, a zaczniesz tworzyć oryginalną sztukę wyjętą spod klosza.

zespół P i eśni  i  Tańca KORTOWO

Chór im .  Prof .  Wiktora Wawrzyczka UWM

Stud io Wokalne

Orkiestra Akademicka UWM

KloszART
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Chcesz stanąć na scenie i odegrać na niej swoją życiową rolę? Taką możliwość da Ci Teatr 
Studencki CEZAR, w którym słowa, światła i ruch przybierają nowe formy artystyczne. Zostań 
aktorem, graj w spektaklach i bierz udział w instalacjach teatralnych. Poczuj artystyczną at-
mosferę studiowania.

To pierwszy w Polsce akademicki Teatr Muzyczny! Rozwija muzyczną i teatralną pasję stu-
dentów, pracowników i mieszkańców Warmii i Mazur. Jeśli kochasz musicale to właśnie tutaj 
będziesz miał okazję spełnić marzenie o wzięciu udziału w przedsięwzięciu łączącym różne 
rodzaje sztuki.

Obserwujesz i utrwalasz chwile za pomocą obiektywu? Uniwersytet Warmińsko-Mazurski da 
Ci do tego wiele okazji. To tutaj czekają na Ciebie naturalne, warmińskie plenery, a ogrom 
wydarzeń kulturalnych prosi się o fotograficzną relację.

To miejsce dla tych, którzy żyją podróżowaniem, a na dźwięk gitary rozgrzewają swój głos. 
Dlatego, jeśli nie potrafisz długo usiedzieć w miejscu, szykuj się na niezapomniane wyprawy, 
podczas których przekroczysz własne granice i otworzysz się na świat. 

Tutaj poznasz wyjątkowy, podwodny świat, który sprawi, że odkryjesz nowe oblicze Ziemi. Od-
wiedzisz też różne zakątki Polski i Europy oraz zdobędziesz nowe umiejętności i certyfikaty. 

Teatr Studencki  CEzAR

Teatr Muzyczny UWM

Studencka Agencja Fotograficzna " J amnik "

Akad emicki  Klub  Turystyczny "AKT"

Akademicki  Klub  Płetwonurków SKORPENA
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Przemierzaj abstrakcyjne światy, czytaj, graj i twórz w Akademickim Klubie Miłośników 
Fantastyki „OLIFANT”. Tutaj znajdziesz pasjonatów nierzeczywistości, science-fiction, po-
st-apo, steampunk i wielu innych odmian fantastyki, a nawet zorganizujesz Kortowski 
Mini-konwent Gier Towarzyskich GAMEGRINDER. 

Darzbór! Znasz to pozdrowienie? Sygnały i muzyka myśliwska nie są Ci obce, a dźwięk 
rogu przyprawia Cię o przyjemne dreszcze? To oznacza tylko jedno! Twoje miejsce jest w 
Zespole Sygnalistów Myśliwskich ARTEMIS.

Skorzystaj z bliskości jezior, świetnej infrastruktury i instruktorów, którzy na pokładzie czują 
się jak ryba w wodzie. Rozpocznij swoją żeglarską przygodę z Yacht Klub UWM i z głośnym 
„Ahoj” ruszaj na podbój wodnego świata!

Wypuszczaj strzały niczym Robin Hood i celuj w tarczę jak Katniss Everdeen. Być może na 
początku nie zawsze trafisz w sam środek, ale pod okiem doświadczonego instruktora 
pokochasz dźwięk naciąganej cięciwy i szum wypuszczanej strzały.

Czujesz się nerdem, ale wierzysz, że trochę sportu Ci nie zaszkodzi? Poznaj drużynę, która 
jako pierwsza na Warmii i Mazurach zagrała w magicznego Quidditcha w mugolskim 
świecie. Sprawdź fenomen dyscypliny, w której pasjonaci walczą nawet o tytuły mistrzów 
Polski i Europy. 

Akademicki  Klub  Miłośników Fantastyki  "OL IFANT"

zespół Sygnalistów Myśliwskich ARTEMIS

Yacht Klub  UWM

Akademicki  Klub  Łuczników

Uniwersytecka Drużyna HONEYBADGERS

33



34 35

Żegluj po jeziorach Warmii i Mazur, organizuj charytatywne rejsy, poczuj wiatr we włosach i 
smak jeziornej wody w ustach. Suń łodzią klasy DZ po szlakach i rozwijaj żagle docierając do 
nieznanych lądów.

Dziennikarską smykałkę możesz wykorzystać współpracując z uniwersyteckimi mediami. 
Radio UWM FM, miesięcznik „Wiadomości Uniwersyteckie” oraz „Telewizja Kortowo” pomogą 
Ci rozwinąć pasję do tworzenia treści.

Akademicki  Klub  żeglarski  S zKWAŁ

Med ia  uniwersyteckie

Cenisz sobie aktywność fizyczną? My też! Dlatego stworzyliśmy infrastrukturę i zaplecze even-
towe wspierające młodych sportowców. 

Do najbardziej znanych sportowców AZS UWM Olsztyn należą: 
 › Aleksandra Lisowska (biegaczka, mistrzyni Europy w maratonie), 
 › Konrad Bukowiecki (kulomiot, mistrz świata i mistrz Europy), 
 › Kacper Lewalski (biegacz, rekordzista Polski i Europy na dystansie 800 m) 
 › Karol Zalewski (biegacz, mistrz olimpijski w sztafecie mieszanej 4x400 metrów),
 › Szymon Piątkowski (taekwondzista, złoty medalista PŚ Tirkis Open).

Memoriał im. Zbigniewa Ludwichowskiego - odbywa się na stadionie lekkoatletycznym 
w Kortowie. Podczas wydarzenia rywalizują ze sobą sportowcy związani z AZS UWM Olsztyn 
i nie tylko. Organizatorzy Memoriału chcą w ten sposób uczcić pamięć trenera Zbigniewa 
Ludwichowskiego, który wychował ponad 400 medalistów mistrzostw Polski, Europy i Świata.

Ponadto organizowane są następujące imprezy: 
 › Bieg Uniwersytecki; 
 › cykliczne rozgrywki międzywydziałowe w piłce siatkowej, ręcznej, nożnej, koszykówce 

i futsalu; 
 › mistrzostwa UWM w tenisie stołowym, w szachach, biegach przełajowych, lekkoatletyce, 

trójboju siłowym oraz pływaniu; 
 › turnieje dla pracowników UWM w piłce nożnej i piłce siatkowej, liga piątek piłkarskich;
 › cykl imprez sportowych z okazji Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Aktywni na UWM - S port

Czy wiesz ,  żE . . .

Wydarzenia :
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Na Pływalni Uniwersyteckiej, która lokalizowana jest niedaleko Kortowa możesz korzystać 
z basenów: dużego i małego (do nauki pływania), jacuzzi, saun, a także sali fitness, siłowni 
i stołów do tenisa stołowego. W Kortowie znajduje się stadion lekkoatletyczny, „orliki”, siłownia 
oraz korty tenisowe. 

Sportowe zainteresowania naszych studentów wspieramy zrzeszając ich w Klubie Sportowym 
AZS UWM Olsztyn, w Akademickim Klubie Turystycznym, Akademickim Klubie Płetwonurków 
SKORPENA czy też w Ośrodku Jeździeckim UWM. 

Sportowcy AZS UWM Olsztyn zdobywają medale największych i najbardziej 
prestiżowych sportowych imprezach na świecie – igrzyskach olimpijskich, 
uniwersjadach oraz mistrzostwach świata. Aktualnie w klubie funkcjonują 
następujące sekcje: taekwondo olimpijskie, lekkoatletyka, piłka siatkowa, 
żeglarstwo, jeździectwo, tenis stołowy, koszykówka, futbol amerykański. 

To duma akademickiego sportu drużynowego na Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim. Mecze naszych siatkarzy na pewno widziałeś w tele-
wizji razem z tysiącami innych pasjonatów tego sportu. W Indykpolu AZS 
Olsztyn grali najlepsi polscy siatkarze: Mariusz Szyszka, Mariusz Sordyl, Pa-
weł Papke, Paweł Zagumny, Piotr Gruszka czy Łukasz Kadziewicz. Z klubem 
chętnie wiązali się również obcokrajowcy – m.in. Hiszpan Guillermo Hernan, 
Australijczyk rosyjskiego pochodzenia Igor Yudin czy Brazylijczycy: Marcelo 
Hargreaves oraz Paulo Anchieta Veloso Pinto.

I nfrastruktura sportowa

Klub S portowy AzS UWM Olsztyn

I ndykpol AzS UWM Olsztyn

Rekreacja NA UWM’ i e
Jeziora – miasteczko uniwersyteckie leży nad dwoma jeziorami: Starodworskim i znacznie 
od niego większym Jeziorem Kortowskim. Nad tym drugim studenci chętnie spędzają czas: 
wypoczywają na plaży, molo lub pływają na wypożyczonych łódkach, rowerach wodnych, 
kajakach i żaglówkach. To idealne miejsce do wypoczynku, ale też do nauki na świeżym 
powietrzu.

Park Uniwersytecki im. prof. D. Wanica - to urokliwy teren rekreacyjny położony nad Jeziorem 
Kortowskim, w granicach starszej części kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Są w nim liczne, okazałe drzewa, spośród których część uznano za pomniki przyrody. Na jego 
terenie występuje ponad sto gatunków roślin, w tym wiele egzotycznych.

Lasy – Kortowo położone jest w zalesionym terenie. Ścieżki poprowadzą Cię na przyjemny 
spacer, pośród ciekawych gatunków drzew. Zdecydowanie jest to teren dla spacerowych, 
a nawet rowerowych maniaków.
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CO WARTO WIEDzIEĆ :

CO WARTO zOBACzYĆ :

 › Olsztyn to stolica Warmii i Mazur, położona nad rzekami, jeziorami i pięknymi lasami. 
 › W granicach administracyjnych miasta leży aż 15 jezior. Miasto ma 5 oficjalnych kąpielisk 

miejskich i znacznie więcej nieoficjalnych, dzikich i urokliwych plaż.
 › Lasy Olsztyna zajmują ponad 1800 m2, z czego aż 1050 m2 znajduje się w Lesie Miejskim. 

Jest cztery razy większy niż nowojorski Central Park.
 › Znajdziesz tu ośrodki naukowo badawcze takie jak: Centrum Badań Europy Wschodniej, 

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Sta-
nisława Sakowicza, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

 › Przez Olsztyn przebiega jeden ze szlaków Drogi św. Jakuba (Camino Polaco), który prowa-
dzi do Santiago de Compostela. Jego symbol to żółta muszla.

 › Stolica Warmii i Mazur znajduje się na Szlaku Kopernikowskim łączącym miasta związane 
z Mikołajem Kopernikiem.

 › Wybrane galerie: Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia, Galeria Sztuki Współczesnej Biura 
Wystaw Artystycznych, Galeria Dobro MOK Olsztyn, Galeria Stary Ratusz;

 › Zamek Kapituły Warmińskiej, którego zarządcą był – uwaga! – Mikołaj Kopernik;
 › Łynostrada – trasa pieszo-rowerowa nad rzeką Łyną. Warto wybrać się na spacer, prze-

jażdżkę rowerową czy też spływ kajakowy rzeką;
 › Stare Miasto – z zabytkowymi kamienicami, klubami, kawiarniami, biblioteką wojewódzką, 

Wysoką Bramą, Starym Ratuszem, Galeriami Sztuki;
 › Park Podzamcze i most św. Jana Nepomucena – punkt, w którym studenci umawiają się, 

kiedy wychodzą na Stare Miasto;
 › Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne;
 › Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Ukiel” i plaża miejska – znajdziesz tu deptaki, wypożyczal-

nię sprzętu wodnego, restauracje, boiska do gry w siatkówkę, molo.
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