
Kampania w mediach społecznościowych



Kampania pod hasłem „UMW w Twoim Stylu” 

była pierwszą kampanią rekrutacyjną stwo-

rzoną na potrzeby Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu. 

Czemu pierwszą? 

Do tej pory powszechna była mantra mó-

wiącą, że „na studia medyczne chętni są za-

wsze”. Efektem była skromna w swym zakre-

sie kampania, zorganizowana by udowodnić, 

że warto wspierać rekrutację działaniami dla 

społeczności w sieci. Przy jej tworzeniu wyko-

rzystaliśmy specyficzny dla studiów medycz-

nych motyw mundurków reprezentujących 

kierunki kształcenia. W kampanii wystąpili nasi 

studenci, reprezentujący kierunki: lekarski, 

pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz 

fizjoterapię. Nałożenie „graficznego” mundur-

ka na codzienny strój studenta miało za zada-

nie pokazać, że studia u nas można z łatwością 

„dopasować” nie tylko do własnych upodo-

bań (kierunków jest 10, w części biologia czy 

chemia nie są warunkiem przyjęcia), ale też do 

swojego stylu życia, którego elementem jest 

też styl ubierania.



Posty poświęcone kampanii na Facebooku 

dotarły do blisko 100 tysięcy osób i doczeka-

ły się aktywności (w formie kliknięcia w link 

prowadzący do strony rekrutacji) na poziomie 

2000.



Grafiki stały się również oprawą wizualną 

pierwszego na naszej uczelni Dnia Otwarte-

go Online, który przyciągnął 1200 osób.



Ten sam motyw graficzny został wykorzysta-

ny na ulotkach informacyjnych, które otrzy-

mała każda osoba przyjęta na Uniwersytet 

Medyczny we Wrocławiu.

Elementem kampanii były również filmy 

promujące wybrane kierunki, w ktorych stu-

denci zachęcają każdego z kandydatów, by 

sprawdził, czy „UMW jest w jego stylu”.

Zakup odzieży i stetoskopu

Biblioteka

Miejsce w akademiku 

Z zakupami najlepiej poczekać do spotkania wstępnego 
z opiekunem roku. On powinien przekazać, jaka odzież 
będzie potrzebna w przypadku Twojego kierunku. Wspólny 
ubiór dla wszystkich to fartuch na zajęcia w prosektorium. 
Stetoskop będzie potrzebny wyłącznie na kierunku lekar-
skim i to dopiero na 3 roku, więc nie warto wydawać na niego 
pieniędzy już na początku.

Wroclaw Medical University

Uniwersytet Medyczny im.  Piastów 
Śląskich we Wrocławiu

Aby zapisać się do Biblioteki musisz najpierw odebrać swoją 
legitymację studencką i zarejestrować się na stronie interne-
towej Biblioteki Głównej ( bg.umed.wroc.pl ) lub przyjść
z legitymacją i zapisać się na miejscu w Dziale Udostępniania 
- lada 1 piętro. 
By korzystać z zasobów elektronicznych wystarczy zdalna 
rejestracja, nie trzeba pojawiać się osobiście.
Siedzibą główną biblioteki jest Centrum Naukowej Informacji 
Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6 na kampusie Kliniki. 
Biblioteka ma również filię na Wydziale Farmaceutycznym 
na ul. Borowskiej 211, budynek I.

Tę i wiele innych formalnych kwestii załatwisz w Dziale Spraw 
Studenckich. Wszystkie potrzebne informacje, 
wzory dokumentów i kontakty znajdziesz na
 www.studenci.umed.wroc.pl/dss

Najważniejsze informację 

dla nowo przyjętych studentów

Znajdź nas na:

 Najważniejsze miejsca 
 na uczelni. 

Jak tam trafić:

UniwersytetMedycznyweWroclawiu

uniwersytet_medyczny_wroclaw

umed_wroc

umw.edu.pl
umed.wroc.pl

Drodzy nowo przyjęci studenci, witajcie na 
Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu!

Badania medycyny pracy, 
sanitarno-epidemiologiczne 
i szczepienie przeciwko
WZW typu B

Legitymacja studencka

Poczta uczelniana

Zakup podręczników i innych 
materiałów 

Szkolenie i test z BHP

Przygotowaliśmy dla Was kilka kluczowych informacji, które 
pomogą w rozpoczęciu studiów na naszej uczelni.
 
Odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania poznacie 
podczas spotkania wstępnego z opiekunem roku, które 
odbędzie się w ostatnich dniach września.
 
Daty zostaną podane m.in. na stronie internetowej 
uczelni (umw.edu.pl) w newsie „Przewodnik dla nowo 
przyjętych studentów”. Jest jednak kilka spraw, o których 
warto wiedzieć wcześniej.

Podczas składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej
otrzymaliście skierowanie na badania medycyny pracy.  
Warto przejrzeć listę placówek z Dolnego Śląska, które wykonają 
badania nieodpłatnie. Badania sanitarno-epidemiologiczne 
należy wykonać w Laboratorium Mikrobiologicznym  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu 
(ul. Składowej 1/3) w październiku. Szczepienie wraz z badaniem 
do niego kwalifikującym wykonujecie u lekarza pierwszego 
kontaktu na podstawie skierowania otrzymanego z dziekanatu. 
Zaświadczenia trzeba dostarczyć do właściwego dziekanatu lub 
mieć je ze sobą na dniu wstępnym. 
Uwaga!  W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicz-
nej wytyczne mogą ulec zmianie

Opłata za legitymację studencką wynosi 22 złote. Opłatę 
należy wnieść na indywidualnie wygenerowane konto 
bankowe, którego numer znajdziecie w „Umowie o warun-
kach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach 
związanych z odbywaniem studiów wyższych”. W przele-
wie należy podać: cel wpłaty (opłata za legitymację), imię i 
nazwisko oraz kierunek studiów. W zależności od wydziału 
legitymację otrzymacie na dniu wstępnym lub odbierzecie ją 
w dziekanacie w październiku.

Każdy student zobowiązany jest do wejścia na csa.umed.
wroc.pl i założenia konta na poczcie uczelnianej, w domenie 
student.umed.wroc.pl. Konto jest niezbędne, aby porozu-
miewać się z pracownikami uczelni. Poza tym będzie Ci 
potrzebne by wziąć udział w szkoleniu BHP, złożyć wniosek 
o stypendium, mieć dostęp do elektronicznych zasobów 
biblioteki, czy (na niektórych wydziałach) zapisać się na 
fakultety. 

Nie warto kupować nowych podręczników do każdego 
z przedmiotów. Najlepiej poczekać do pierwszych zajęć,
na których wykładowca wskaże, z których podręczników
korzystać. Możesz wypożyczyć je w Bibliotece UMW
lub odkupić od starszych roczników podczas kiermaszu
organizowanego przez studentów na początku roku
akademickiego.  
W bibliotece możesz również skorzystać na miejscu z modeli 
anatomicznych czaszki. Organizatorem kiermaszu jest 
Studenckie Towarzystwo Naukowe (na FB @STNumedwroclaw). 
Kiermasz będzie miał formę online – wydarzenia na Facebooku 
– lub hybrydową. 

Szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zostanie 
przeprowadzone w październiku w formie online i potrwa
 ok. 4 godziny. Zakończone zostanie testem, który każdy 
student ma obowiązek zaliczyć. Żeby zdać, należy odpowie-
dzieć poprawnie na 80% pytań. Można test przewijać, wracać 
do poprzednich pytań i slajdów. Aby rozwiązać test musisz 
wcześniej założyć adres e-mail z domeną
student.umed.wroc.pl, ponieważ na tę skrzynkę zostanie 
przesłany link aktywacyjny do szkolenia. Dla każdego 
wydziału zostanie wyznaczony osobny termin szkolenia. 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego:
dl@umed.wroc.pl; (71) 784 16 61

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, Wrocław
Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

ds@umed.wroc.pl; (71) 784 03 58
ul. Krakowska 26, Wrocław

Kontakt do dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego
farmacja@umed.wroc.pl; (71) 784 02 03

ul. Borowska 211, Wrocław
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

wnoz@umed.wroc.pl ; (71) 784 18 13 
ul. K. Bartla 5, Wrocław

Do 30.09.21 to również kontakt dla studentów dietetyki
Dział Spraw Studenckich

www.studenci.umed.wroc.pl/dss

Ważne kontakty
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Kampania była prowadzona również na pro-

filu FB poświęconym rekrutacji, oraz na uczel-

nianym Instagramie, gdzie zebrała blisko 500 

polubień przy porównywalnej liczbie postów. 

Cała akcja trwała od pierwszych dni marca do  

września 2021.


