STUDENCI

DNI ADAPTACYJNE

W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

O

dmienna forma kształcenia,
nowi nauczyciele i znajomi,
poruszanie się w nieznanym
środowisku, przystosowanie
do innego trybu nauczania, a nawet odszukanie właściwej sali wykładowej – to tylko
niektóre z wielu wyzwań, przed którymi
stoją wszyscy rozpoczynający studia. Kluczem do powodzenia dla studentów I roku
jest szybkość i łatwość dostosowania się
do wszelkich zmian pojawiających się
wraz z początkiem edukacji uniwersyteckiej. Aby ułatwić im przebrnięcie przez
trudy pierwszych dni nauczania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
członkowie samorządów wydziałowych
od wielu lat organizują Dni Adaptacyjne. Tegoroczna edycja odbywała się
od 28 września do 1 października. Osoby rozpoczynające kształcenie w naszej
uczelni zapoznały się z najważniejszymi informacjami o kierunkach studiów,
a także możliwościach rozwijania swoich
zainteresowań naukowych, sportowych
i artystycznych. Otrzymały także legitymacje studenckie.
Jako pierwsze, 28 września, zorganizowane zostało spotkanie dla nowo przyjętych studentów Wydziału Medycznego,
którzy rozpoczęli kształcenie na kierunkach: fizjoterapia, logopedia ogólna i kliniczna, audiofonologia z protetyką słuchu oraz elektroradiologia. Przygotowano
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Na pytania studentów Wydziału Medycznego odpowiada członkini samorządu wydziałowego

Władze rektorskie, władze dziekańskie oraz członkowie samorządu studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu
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prezentację poszczególnych kierunków oraz
spacer po kampusie Banacha. Członkowie samorządu wydziałowego podzielili
się z młodszymi koleżankami i kolegami
wiedzą i doświadczeniem dotyczącym studiowania, a także odpowiadali na pytania
pomagające odnaleźć się w nowym, uniwersyteckim świecie.
Dzień później odbył się Dzień Adaptacyjny dla studentów I roku Wydziału
Nauk o Zdrowiu. Spotkanie było okazją,
aby porozmawiać o kształceniu na pięciu
kierunkach realizowanych na WNoZ:
pielęgniarstwie, położnictwie, dietetyce, ratownictwie medycznym i zdrowiu
publicznym. Studenci poznali przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich
oraz członków samorządu studenckiego i wydziałowego, którzy odpowiadali
na wszelkie pytania nurtujące młodszych
kolegów.
30 września przygotowano dwa spotkania – pierwsze, dla studentów I roku
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego,
drugie – dla studentów I roku Wydziału
Farmaceutycznego. Studenci WLS zapoznali się z władzami dziekańskimi, członkami samorządów, a także organizacjami
studenckimi, jak Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii. Rozpoczynających
studia zaznajomiono z prawami i obowiązkami studenta, zasadami działania wirtualnego dziekanatu i e-learningu.
W programie Dnia Adaptacyjnego dla
studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego znalazły się: spotkanie z dziekanem
dr hab. Joanną Kolmas oraz prodziekanami, opiekunami I roku kierunków farmacja
i analityka medyczna, członkami samorządu wydziałowego oraz przedstawicielami
organizacji studenckich. Przeprowadzono
również szkolenie z praw studenta.
Podczas Dnia Adaptacyjnego dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego,
które odbyło się 1 października, zaprezentowano strukturę wydziału i całej uczelni,
przedstawiono władze rektorskie i dziekańskie oraz opiekuna I roku. Członkowie wydziałowego Samorządu Studentów
i organizacji studenckich działających
w uczelni przywitali rozpoczynających
studia lekarskie w uczelnianej rodzinie.
Zorganizowano szkolenie z praw i obowiązków studenta. Na zakończenie odbyły
się spotkania w grupach dziekańskich.

Studentki położnictwa podczas dnia adaptacyjnego Wydziału Nauk o Zdrowiu

Przewodniczący Samorządu Studentów Jakub
Olszewski

Studentów Wydziału Farmaceutycznego wita
Hanna Dąbrowska z samorządu wydziałowego

Wręczanie identyfikatorów studentom Wydziału Lekarskiego

Opracował Cezary Ksel
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