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Misja Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku  

wraz ze strategią rozwoju na lata 2017 - 2020 

 

  JESTEŚMY UCZELNIĄ ZORIENTOWANĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY 

 

Misją Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku jest profesjonalne kształcenie wysoko 

wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki naszego regionu, 

kraju oraz zjednoczonej Europy. Pragniemy wspierać rozwój regionu i dobrobyt jego 

mieszkańców poprzez kształcenie młodzieży, która będzie mogła korzystać z najnowszych 

zdobyczy nauki bez konieczności wyjazdu do innych ośrodków akademickich na terenie 

Polski. Wyższa Szkoła Medyczna prowadzi kształcenie na kierunkach Ratownictwo 

Medyczne (studia I stopnia), Biotechnologia (studia I stopnia), Pielęgniarstwo (studia I i II 

stopnia), Fizjoterapia (studia II stopnia oraz 5-letnie studia magisterskie) oraz Kosmetologia 

(studia I i II stopnia). Proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych, a także  

realizujemy studia pomostowe na kierunku Pielęgniarstwo. 

Wydział Ogólnomedyczny realizuje profil kształcenia praktycznego na każdym  

z proponowanych kierunków studiów dostosowując równocześnie proces dydaktyczny do 

wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. Realizacja kształcenia praktycznego jest możliwa 

dzięki zatrudnionej wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycieli akademickich, a także 

pozyskaniu osób o dużym doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią w ramach 

praktycznego wykonywania zawodu. Dzięki temu opisane efekty kształcenia zakładają 

praktyczne przygotowanie zawodowe absolwentów umożliwiając im natychmiastowe 

podjęcie pracy po zakończonym procesie dydaktycznym. 

Uczelnia położona jest w samym centrum Białegostoku, który jest największym miastem 

uniwersyteckim w regionie północno – wschodnim skupiającym uczelnie wyższe. 

Dysponujemy komfortowymi pomieszczeniami dydaktycznymi. Należą do nich aule 

wykładowe, sale ćwiczeniowe i laboratoryjne, sale komputerowe oraz biblioteka z czytelnią, 

które są ciągle modernizowane i unowocześniane. Ciągłe inwestycje oraz rozbudowa 

infrastruktury uczelni czynione są po to, by nasi studenci mieli jak najlepsze warunki do nauki 

i rozwoju swoich pasji i zainteresowań. 
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W październiku 2017 roku został zakupiony automatyczny defibrylator zewnętrzny 

(AED) i dzięki tej inwestycji Wyższa Szkoła Medyczna znalazła się na mapie AED 

Białegostoku jako jedyna uczelnia posiadającą taki sprzęt ratujący życie wśród 13 dostępnych 

w naszym mieście. 

Od roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Medycznej uruchomione zostanie  

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych. Umożliwi ono jeszcze lepsze kształcenie 

studentów na kierunku Pielęgniarstwo oraz Ratownictwo Medyczne, zwłaszcza w zakresie 

umiejętności praktycznych. W MCSM możliwe będzie również przeprowadzanie 

państwowych egzaminów dyplomowych OSCE (Obiektywizowany, ustrukturyzowany 

egzamin kliniczny), umożliwiających wdrożenie i stosowanie międzynarodowych, 

nowoczesnych standardów egzaminacyjnych. Jednocześnie, współpraca międzyuczelniana 

umożliwi wymianę doświadczeń, wyszkolenie doskonałej kadry instruktorów symulacji 

medycznej oraz opracowanie bazy scenariuszy  medycznych.  

Dla przyszłych kandydatów na studia organizujemy cykliczne spotkania „Dni Otwartych” 

obejmujące wykłady oraz warsztaty z zakresu proponowanych studiów. Biorą w nich udział 

uczniowie szkół średnich z województwa podlaskiego. Ponadto staramy się dotrzeć do osób 

ze środowisk wiejskich oraz małych miasteczek, poprzez prezentację Uczelni w miejscach 

docelowych lub bezpośrednio zapraszając do przyjazdu do naszej Uczelni, gdzie 

prezentowana jest pełna oferta studiów.  

Pracownikom Uczelni stwarzamy satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz 

wsparcie w realizacji badań naukowych. Biorą oni udział w konferencjach i sympozjach na 

całym świecie, aby najnowszą zdobytą wiedzę przekazywać swoim podopiecznym. Służymy 

społeczności Białegostoku poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury, 

uczestnicząc w różnych imprezach oraz spotkaniach organizowanych na terenie naszego 

miasta.  

Absolwenci naszej Uczelni to specjaliści znajdujący zatrudnienie zarówno na rynku 

krajowym, jak i zagranicznym - Dyplom Wyższej Szkoły Medycznej jest honorowany we 

wszystkich krajach europejskich. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, gwarantowany 

właściwym doborem kadry naukowo-dydaktycznej, w której skład wchodzą wybitni 

naukowcy oraz doświadczeni praktycy z różnych ośrodków akademickich w kraju i na 

świecie. Kwalifikacje, wiedza, doświadczenie i umiejętności wykładowców zapewniają 

bardzo wysoki poziom nauczania oraz realizację badań naukowych w wybranych 
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dyscyplinach. Wyposażamy naszych studentów nie tylko w wiedzę specjalistyczną 

umożliwiającą sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce, ale także 

rozwijamy u nich wrażliwość na społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Pragniemy, aby 

dyplom Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku stanowił nieprzemijającą wartość, był 

powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w przyszłości. 

Przedmiotem naszej troski jest również to, aby studenci czuli się dobrze przekraczając bramy 

naszej Uczelni, aby relacje między kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi 

Uczelni oraz studentami oparte były na otwartości, wzajemnym szacunku  

i zrozumieniu. Uczelnia sprawuje ciągły nadzór nad kontrolą jakości zakładanych efektów 

kształcenia, realizując założenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości i Oceny 

Kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku. 

Pozostajemy w przekonaniu, że wyposażamy studentów w wiedzę, która umożliwi im 

zdobycie lepszych miejsc pracy oraz że zapewniamy im dostęp do narzędzi, dzięki którym 

mogą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku. Wielu z nich weźmie czynny udział  

w procesie dalszej transformacji zarówno lokalnej, jak i ogólnokrajowej gospodarki. Studenci 

Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku mogą pogłębiać swoje zainteresowania poprzez 

udział w pracach Studenckich Kół Naukowych na poszczególnych kierunkach.  

Strategia rozwojowa naszej Uczelni to również działalność w zakresie współpracy 

krajowej i zagranicznej. Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, 

Uniwersytetem w Białymstoku, Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego i Turystyki  

w zakresie wspólnie prowadzonych badań naukowych, wspólnie organizowanych 

przedsięwzięć tj. konferencji, sympozjów czy też szkoleń. Kontynuujemy współpracę 

międzynarodową z Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Grodnie, Państwowym 

Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie, Państwowym Medycznym Kolledżem  

w Mołodiecznie, Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. W.P. Astafjewa  

w Krasnojarsku oraz Krajową Akademią Nauk w Grodnie, obejmującą działalność badawczą, 

naukową oraz dydaktyczną. 

Misją Uczelni jest kształcenie i kreowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów  

w zakresie nauk medycznych i paramedycznych, przygotowanych do podjęcia wyzwań 

stawianych przez dynamicznie rozwijającą się gospodarkę nowoczesnej Europy i potrzeb 

runku pracy. W związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa zawód kosmetologa, 

fizjoterapeuty czy pielęgniarki jest jak najbardziej pożądany. Również w związku  
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z wydłużeniem wieku emerytalnego w naszym kraju obywatele będą świadczyli pracę przez 

dłuższy czas, więc będzie istniała konieczność pozostawania w jak najlepszym zdrowiu  

i sprawności przez lata.  

Biotechnologia to dynamicznie rozwijającą się dyscyplina nauki, która znajduje 

zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w produkcji przemysłowej. Opiera się na 

zastosowaniu wielu metod laboratoryjnych stosowanych również w innych naukach 

biologicznych. W celu realizacji tego kierunku zostały poczynione ogromne inwestycje w 

zakresie budowy dodatkowego piętra Uczelni oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt 

pracowni biochemii i enzymologii, pracowni kultur komórkowych, biologii molekularnej, 

mikrobiologii i immunologii z alergologią. Celem kształcenia na kierunku Biotechnologia, 

podobnie jak w innych kierunkach studiów jest szeroko pojęta poprawa jakości życia 

społeczeństwa, poprzez poszukiwanie i syntezę nowych leków i biomateriałów o unikalnych 

właściwościach i potencjalnym zastosowaniu medycznym. 

Kolejny kierunek wpisujący się w Misję Uczelni to Pielęgniarstwo. Współczesne polskie 

pielęgniarstwo znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Wraz ze zmianami 

zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega 

zmianie rola zawodowa pielęgniarki. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która wyznacza 

zmiany w praktyce zawodowej. Studiowanie pielęgniarstwa pozwala na uzyskanie zawodu, 

któremu zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przypisuje się obecnie 

funkcje związane z promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań 

wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Pielęgniarstwo jest 

zawodem zaufania społecznego. Jest również sztuką, z uwagi na to, że pożądany standard 

profesjonalnej praktyki pielęgniarskiej wymaga zarówno wiedzy, jak i traktowania każdego 

chorego w sposób zindywidualizowany, holistyczny; szacunku dla ludzkiej godności oraz 

pełnego zaangażowania. Czymś co go wyróżnia spośród innych, jest asystowanie 

człowiekowi choremu lub zdrowemu w podejmowaniu tych wszystkich działań, które mają 

znaczenie dla zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia spokojnej 

śmierci, a które mógłby wykonywać sam, gdyby miał potrzebną ku temu siłę, wolę albo 

wiedzę. 

Integralną częścią obszaru nauk medycznych jest Fizjoterapia. Zajmuje się likwidacją 

skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz 

przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia, co jest integralną częścią 
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rozwoju i Misji Uczelni. Studiowanie Fizjoterapii jest ściśle związane z samodzielną 

praktyką, która wykorzystuje wiedzę zarówno z zakresu nauk podstawowych jak i nauk 

klinicznych. Zdobycie tej wiedzy podstawowej umożliwiają pracownicy naukowo – 

dydaktyczni Uczelni, a zdobycie wiedzy praktycznej możliwe jest dzięki współpracy  

z wieloma ośrodkami na terenie Białegostoku świadczącymi tego rodzaju usługi. 

Kierunkiem nierozerwalnie związanym z Misją Uczelni jest Ratownictwo Medyczne.  

W dzisiejszych czasach rozwój tej dziedziny wymuszają zagrożenia cywilizacyjne 

(technicyzacja, urbanizacja), duża liczba wypadków, katastrof, wzrost zachorowań na 

choroby układu sercowo – naczyniowego, patologie społeczne, alkoholizm, narkomania, 

przestępczość, terroryzm, itp. Są one przyczyną zwiększonej liczby stanów zagrożenia życia, 

przybierających coraz częściej masowy charakter i powodujących brak poczucia 

bezpieczeństwa. Podmiotem w tym systemie jest ratownik medyczny, a jego profesjonalizm 

jest wyznacznikiem nie tylko życia, ale jego jakości w okresie poresuscytacyjnym. Misją 

Uczelni jest nie tylko kształcenie ratowników medycznych zgodnie z oczekiwaniami rynku 

pracy, ale także kontynuacja szkolenia ratowników celem uzyskania niezbędnych punktów 

edukacyjnych w toku doskonalenia zawodowego oraz prowadzenie szkoleń dla społeczności 

naszego miasta (firm, organizacji, osób indywidualnych) z zakresu podstawowych zabiegów 

resuscytacyjnych (BLS) umożliwiających bezprzyrządowe utrzymanie drożności dróg 

oddechowych oraz podtrzymanie oddychania i krążenia.  

Postępujące zanieczyszczenie środowiska, a w ślad za tym idące szybsze starzenie się 

społeczeństwa dostarczają coraz więcej pracy kosmetologom. Ta związana z higieną życia  

i odżywiania nauka prowadzi do osiągnięcia poprawy atrakcyjności fizycznej ciała człowieka 

metodami nieinwazyjnymi – kosmetykami czy zabiegami pielęgnacyjnymi. Kosmetologia jest 

również powiązana z metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi, medycyną 

estetyczną i chirurgią plastyczną. Prowadzenie tego kierunku studiów wpisane jest ściśle  

w Misję Uczelni, która przyświeca jej od początku istnienia na białostockim rynku uczelni 

wyższych.  

 

Misją naszą jest być Uczelnią przyjazną studentom. Oferujemy wykształcenie najwyższej 

jakości. Chcemy tworzyć Uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni 

satysfakcjonuje zarówno naszych studentów jak i pracowników. Studentom stwarzamy 

materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych  
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z potrzebami rynku pracy, absolwentom dajemy przygotowanie i wsparcie umożliwiające 

znalezienie dobrej pracy, natomiast potencjalnym pracodawcom zapewniamy wartościowych 

pracowników. 

 

 

 

 

 

 


