Mamy zaszczyt poinformować całą społeczność II Wydziału Lekarskiego WUM, że nasz Wydział zwyciężył
w Rankingu Kierunków Studiów przygotowanym w ramach Jubileuszowego 20. Rankingu Szkół Wyższych
Perspektywy 2019. Zdobyliśmy ex aequo z WNoZ Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
pierwsze miejsce w Polsce w ramach rankingów kierunku Fizjoterapia.
Kapitule Rankingu przewodniczył prof. Michał Kleiber - b. prezes PAN, a w jej składzie znaleźli się m.in.
prof. Krzysztof Diks - przewodniczący PKA, prof. Bogusław Smólski - b. dyrektor Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, prof. Marek Krawczyk - b. rektor WUM, prof. Franciszek Ziejka - b. rektor UJ,
Włodzimierz Kiciński - wiceprezes Związku Banków Polskich. Uroczystość ogłoszenia wyników Rankingu,
odbyła się 12 czerwca o godz. 12.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.
Składamy ogromne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania
Oddziału Fizjoterapii i tym, którzy go rozwijali i nadal doskonalą. Koncepcja wspólnego kształcenia
fizjoterapeutów i lekarzy jest koncepcja unikatową i była wcielona w życie w jedynie w naszym
Uniwersytecie. Należy podkreślić, że historycznie rzecz ujmując był i będzie to zatem jedyny kierunek
fizjoterapii zintegrowany bezpośrednio z kierunkiem lekarskim w ramach jednego wydziału. Tak się
bowiem niestety złożyło, że w wyniku zapisów znanej Ustawy 2.0 II Wydział Lekarski z dniem
1 października tego roku przestaje istnieć. Jednak dzięki staraniom Władz naszego Wydziału, przy
przychylności JM Rektora WUM udało się utworzyć w naszej Uczelni zupełnie nowy wydział - Wydział
Medyczny, którego głównym zrębem będzie nagrodzony właśnie kierunek Fizjoterapia. Wydział ten ma
ambicje stać się kontynuatorem ponad czterdziestoletniej tradycji II Wydziału Lekarskiego a otrzymane
dzisiaj wyróżnienie traktujemy też jako nowy, szczególnie zobowiązujący początek nie tak całkiem
nowego otwarcia. Szczególne podziękowania kierujemy też do wszystkich naszych studentów
i absolwentów- to w wielkiej mierze ich zasługą jest dzisiejszy sukces. Włożyli oni niezbywalny wkład
w kreowanie oblicza swojej fizjoterapii. To jest ich kierunek i zapraszamy do nas wszystkich młodych
ludzi, którzy chcieliby w murach naszego ponad 200 letniego Uniwersytetu razem z nami rozwijać dalej
twórczo polską szkołę rehabilitacji.

