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Aplikuj i rozpocznij pracę w młodym zespole! Zdobądź doświadczenie 
i rozwijaj się w nowoczesnym przedszkolu o profilu sportowo-językowym!

Osoby zainteresowane ofertą proszone o przesłanie CV na adres: 
przedszkole@bavi.com.pl lub kontakt telefoniczny 737374241.

poszukuje 
Osób pełnych energii, chętnych do pracy 

i lubiących prace z ludźmi.

EDUKACJA
Nie ma chyba bardziej 
prawdziwego porzeka-
dła niż to, że uczymy się 
przez całe życie. Ale naj-
ważniejsze są oczywi-
ście początki. Sprawdź 
nasz Dodatek Edukacja 
do gazety WPR24.pl!

O ferta edukacyjna nie 
ma obecnie ograni-
czenia wiekowego. 
Szkoły dla dorosłych, 

studia podyplomowe, rozpoczy-
nanie nowego kierunku mając 
lata studenckie dawno za sobą 
– nie jest to już ani sensacja ani 
nowość. Edukacyjna przygoda 
właściwie może się nie kończyć. 
Ale warto ją dobrze zacząć. Pierw-
sze ważne decyzje uczniowie i ich 
rodzice podejmują w ostatnich 
klasach szkoły podstawowej. 
Do niedawna pytanie brzmia-
ło „które gimnazjum wybrać?”. 
Po reformie oświaty i powrocie 
do systemu ośmiu klas podsta-
wówki jest to dylematy dotyczący 

szkoły średniej. Liceum? Jeśli tak, 
to które? To najbliższe czy to naj-
lepsze? A może nie liceum, tylko 
szkoła techniczna lub zawodowa?

Od kilku lat ten drugi typ szkół 
powraca do łask, oferując swoim 
absolwentom znajomość dane-
go fachu i niemal gwarantowa-
ne zatrudnienie po zakończeniu 
nauki. Tradycyjnie jednak wciąż 
największe oblężenie przeżywają 
licea. Ta ścieżka edukacji postrze-
gana jest jako bardziej prestiżo-
wa, a swój finał ma na studiach 
wyższych. Ale i w tym przypad-
ku widać wyraźny trend odwrotu 
od kierunków humanistycznych 
w stronę technicznych. Nie mniej 
istotnym elementem edukacji 

Edukacyjna przygoda i ważne decyzje

i przygotowania do rozpoczę-
cia udanej drogi zawodowej jest 
nauka języków obcych. Dziś na 
nikim nie robi już wrażenia umie-
jętność komunikowania się po an-
gielsku. Ta umiejętność stała się 
niemal powszechna. Warto więc 
zadbać o nie tylko o tę podstawo-
wą znajomość, ale także o naukę 
innych, dodatkowych języków.

Rozwój intelektualny to jed-
nak nie wszystko. Nie bez powodu 
już w starożytności za człowie-
ka wykształconego uważano te-
go, kto potrafił czytać, pisać i…
pływać. Przywiązanie odpowied-
niej wagi także do edukacji spor-
towej może stanowić ważny 
element sukcesu. AZ

Wybór ważny na start
DZIECI

Co ciekawe nie tylko 
wybór szkoły ponadgim-
nazjalnej czy studiów jest 
ważną decyzją. Równie 
ważne są placówki, 
w których dzieci 
rozpoczynają naukę. 

W ybór żłobka czy 
przedszkola to 
również niełatwe 
zadanie. Kompli-

kuje je dodatkowo fakt, że w tak 
wczesnym wieku ciężko stwier-
dzić czy nasza pociacha będzie 
wybitnym sportowcem, świetny 
matematykiem czy może super 
polonistą. Czym zatem kiero-
wać się przy wyborze żłobka lub 
przedszkola? 

Odpowiedź jest prosta. Szero-
ką ofertą zajęć i tych podstawo-
wych i dodatkowych. Dlaczego to 
tak ważne? Dziecko w ten sposób 
może poznać różne dyscypliny 
sportu, poznać pierwsze tajniki 
tańca, słowa w obcym języku czy 
spróbować gry na instrumencie. 

Co więcej wykwalifikowana kadra 
w żłobku czy przedszkolu dzięki 
doświadczeniu szybko oceni czy 
nasza pociecha ma szczególne 
predyspozycje do poszczególnych 

zajęć. Ponoć sportowi mistrzowie 
i wirtuozi grający na instrumen-
tach swoje pierwsze „sportowe” 
lub „muzyczne” kroki stawiają wła-
śnie w wieku przedszolnym. AZ
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U
czelnia prowadzi studia li-

cencjackie i magisterskie na 

kierunkach: pielęgniarstwo, 

położnictwo, kosmetologia, 

dietetyka, jednolite studia magisterskie 

na kierunku fizjoterapia, licencjackie na 

kierunku ratownictwo medyczne a także 

studia licencjackie pomostowe na kierun-

ku pielęgniarstwo i położnictwo.

Studia prowadzone są w trybie stacjonar-

nym i niestacjonarnym. 

W roku akademickim 2022/23 skupia-

my się na kształceniu studentów w za-

wodach medycznych i z zakresu nauk 

o zdrowiu. Kształcenie profesjonalnych 

kadr medycznych, nieoczekiwanie stało 

się już nie tylko potrzebą społeczną ale 

również wymierną potrzebą zapewnie-

nia bezpieczeństwa medycznego i para-

medycznego w przypadkach zagrożeń 

epidemiologicznych lub ewentualnych 

konfliktów zbrojnych. Stawiamy na ja-

kość. Zmodernizowane zostały pra-

cownie umiejętności pielęgniarskich dla 

pacjentów dorosłych i pediatrycznych, 

pracowni umiejętności położniczych, 

opieki nad noworodkiem, neonatologii,  

Kształcimy profesjonalistów
Warszawska Uczelnia Medyczna prowadzi rekrutację na kolejny rok akademicki. Przywita studentów nowymi i zmodernizowanymi pra-
cowniami do praktycznej nauki zawodów medycznych oraz najnowocześniejszym oprogramowaniem do nauki anatomii
i czynności ratowniczych opartym na technologii VR, wykorzystywanym  w najlepszych uczelniach na świecie.

Rozpoczęliśmy współpracę m.in. z  Samo- 

dzielnym Publicznym Szpitalem Klinicz-

nym im. prof. W. Orłowskiego Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego 

badań fizykalnych, podstaw ratownictwa 

medycznego, masażu i terapii manualnej. 

Jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce 

oddamy do dyspozycji studentów najno-

wocześniejsze oprogramowanie wykorzy-

stujące technologię VR do nauki anatomii 

czy  procedur ratownictwa medycznego 

(BLS,ALS) u dorosłych i dzieci.  mówi dr 

Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej 

Uczelni Medycznej.

Unowocześniono i doposażono także pra-

cownie kosmetologiczne i dietetyczne. 

Laboratoria języków obcych wzbogaco-

no o nowe technologie niezbędne do 

efektywnej nauki, także poza uczelnią na 

urządzeniach mobilnych.

Niezmiennie bardzo istotną sprawą po-

zostaje praktyczna nauka zawodów me-

dycznych. Kadra dydaktyczna, z którą 

współpracujemy to praktycy, doświad-

czeni specjaliści dodatkowo legitymujący 

się dorobkiem naukowym. W mijającym 

roku akademickim rozszerzyliśmy znacz-

nie portfel współpracujących z nami na 

rzecz studentów, renomowanych pod-

miotów medycznych w Warszawie i na 

terenie województwa mazowieckiego. 

w Warszawie,  Szpitalem MBNP w Wo-

łominie oraz Mazowieckim Szpitalem 

Wojewódzkim w Siedlcach. Z myślą o stu-

dentach kierunku Dietetyka, podpisaliśmy 

porozumienie o współpracy z niekwestio-

nowanym liderem polskiego mleczarstwa 

– SM Mlekpol w Grajewie – uzupełnia prof. 

Joanna Jasińska, prorektor ds. Dydaktycz-

nych i Rozwoju WUMed.

Uczelni wciąż udaje się utrzymać najniższe 

na rynku warszawskim, czesne. Propono-

wane przez uczelnię opłaty za studia nadal 

są bardzo konkurencyjne.

WUMed to najstarsza, niepubliczna uczel-

nia wyższa w Polsce, kształcąca studentów 

od 1991r. O wysokim poziomie oferowanej 

przez WUMed edukacji świadczy przy-

znane uczelni prestiżowe wyróżnienie 

dla Instytutu Kształcenia Podyplomowego 

Kadr Medycznych, który otrzymał Certyfi-

kat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”.

Atutem uczelni jest także własny kampus: 

kilkadziesiąt sal wykładowych, pracownie 

specjalistyczne do realizacji przedmiotów 

na wszystkich kierunkach, biblioteka, punkt 

gastronomiczny, sala sportowa, amfiteatr, 

parking strzeżony, ogrody rektorskie.

Więcej informacji na  

www.wumed.edu.pl  


