Nowość na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Nysie. Uruchomiono studia drugiego
stopnia (magisterskie) stacjonarne w trybie weekendowym.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom na rynku.
Od nowego roku akademickiego Uczelnia uruchamia na kierunku pielęgniarstwo studia
drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne w trybie weekendowym. To odpowiedź na wiele
sygnałów od studentek (ów) o potrzebie kontynuacji kształcenia po studiach I stopnia
(licencjackich). Wprowadzenie studiów magisterskich w weekendy, umożliwi
zainteresowanym pogodzenie pracy zawodowej z podnoszeniem kwaliﬁkacji w PWSZ w Nysie.
Środowisko pielęgniarskie oczekiwało takiej właśnie formy studiów. Trwa rekrutacja online
na: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Absolwenci studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, to przyszli nauczyciele
akademiccy, kierownicy placówek ochrony zdrowia realizujący potrzeby starzejącego się
społeczeństwa oraz rynku pracy. Studia drugiego stopnia przygotowują studentów do rozwoju
praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych, wdrażania
podstawowej i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych (EBM),
wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej.
Na kierunku pielęgniarstwo zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwaliﬁkowaną kadrę
medyczną i naukową z całego kraju. Poszerzono bazę dydaktyczną o oddziały, które
wcześniej nie wchodziły w plan studiów licencjackich np. oddział okulistyki, kardiologii czy
dializ pozaustrojowych.
W nowym roku akademickim nowością będzie też nowe Monoproﬁlowe Centrum
Symulacji Medycznych. To kolejne duże przedsięwzięcie w Nysie. Nowoczesne sale
utworzone zostaną w budynku A przy ul. Chodowieckiego, który przejdzie gruntowną
modernizację. Centrum zostanie wyposażone w wysokiej klasy aparaturę i fantomy. Wysoka
jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Dzięki zajęciom prowadzonym na
symulatorach stopień realności jest oddany w najwyższym stopniu. Fundusze na realizację
utworzenia Centrum pozyskano z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na
działanie 5.3. W czasie ćwiczeń studenci poznają zasady, techniki i procedury wykonywania
zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych. W warunkach symulowanych (w pracowniach
umiejętności pielęgniarskich wyposażonych w nowoczesne fantomy i trenażery) kształtowane
są umiejętności praktyczne, a metodą przypadków studenci uczą się rozwiązywania
problemów pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.
Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa stanowi jedną z wielu możliwości
aktualizowania wiedzy i umiejętności pielęgniarskich, a także daje podstawy do

osiągnięcia kolejnych poziomów kariery zawodowej w sektorze opieki zdrowotnej. Ma to
wymierne korzyści zarówno dla grupy zawodowej pielęgniarek (pielęgniarzy) – wzrost
zaufania społecznego, większy prestiż społeczny, jak i dla odbiorców świadczeń
pielęgniarskich- bezpieczeństwo i satysfakcja pacjentów.
Więcej o studiach na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Medycznych PWSZ
w Nysie można znaleźć na stronie internetowej Uczelni:
http://www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl/kierunki_pielegniarstwo.php

