PIELĘGNIARSTWO
studia II stopnia (magisterskie)

Instytut Nauk o Zdrowiu
Forma studiów: stacjonarne (BEZPŁATNE)
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania studiów stacjonarnych – 2 lata tj. 4 semestry
(zajęcia pn-sob. w godzinach popołudniowych)
Adresaci studiów stacjonarnych magisterskich
● absolwenci studiów I stopnia, którzy legitymują się dyplomem licencjata pielęgniarstwa.
Sylwetka Absolwenta
Absolwent jest przygotowany do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentem oraz
prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników. Standardy kształcenia
uwzględniają kompetencje absolwenta do ordynacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wystawiania na nie recept albo zleceń
oraz dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych
uprawnień. Absolwent potrafi opracowywać, wdrażać i dokonywać ewaluacji programu
edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą oraz udzielać samodzielnych porad
zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych.
Proces kształcenia
W procesie kształcenia uwzględniane są opinie pracodawców, samorządu zawodowego,
interesariuszy zewnętrznych o wysokim prestiżu w środowisku zawodowym w celu
przygotowania absolwentów studiów o wysokich kompetencjach zawodowych, wyznaczonych
przez standardy europejskie.
Możliwość zatrudnienia:
W podmiotach leczniczych (szpitale, podstawowa opieka zdrowotna, zakłady pielęgnacyjnoopiekuńcze/ opiekuńczo-lecznicze/ opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki paliatywnohospicyjnej), domach opieki społecznych, jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz
Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką
zdrowotną, w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez
absolwentów.
Miejsce realizacji zajęć:
 zajęcia teoretyczne oraz zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych: Instytut Nauk o Zdrowiu
PUZ we Włocławku ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25
 zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe: podmioty lecznicze na terenie Włocławka i Lipna

REKRUTACJA KROK PO KROKU
Krok 1 - zarejestruj się online
Elektroniczna rejestracja kandydata na studia w PUZ we Włocławku.
Dzięki elektronicznej rejestracji będzie możliwe wydrukowanie podania w sprawie przyjęcie
na studia
Krok 2 - dokonaj opłaty
Dokonanie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (druk przelewu
do pobrania podczas rejestracji online).
Krok 3 - dostarcz dokumenty
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w biurze rekrutacyjnym:
 formularz podania o przyjęcie na studia wydrukowany z systemu internetowej rekrutacji
kandydata;
 Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem oraz
oryginałem do poświadczenia kopii (w przypadku braku suplementu bądź braku informacji
w suplemencie o średniej ocen z całości studiów dodatkowo należy złożyć zaświadczenie o średniej ocen
uzyskanej z całości studiów pierwszego stopnia wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia,
zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia ocen została obliczona);

 jedna aktualna fotografia (podpisana imieniem i nazwiskiem), zgodne z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na rachunek bankowy
PUZ we Włocławku;
 Zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak
przeciwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo. Skierowanie na badania należy pobrać
w Biurze Rekrutacyjnym ul. Mechaników 3 lub w Kancelarii Uczelni ul. 3 Maja 17. Badania lekarskie można
wykonać u każdego uprawnionego lekarza medycyny pracy (koszt badania ponosi kandydat) lub bezpłatnie
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku.

Dokumenty należy składać w białej papierowej teczce.

UWAGA! Aby brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym, po zalogowaniu i uiszczeniu opłaty,
należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do biura rekrutacyjnego
w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji!
Terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
Rekrutacja elektroniczna: od 26 sierpnia 2020 r. do 18 września 2020 r.
Termin składania dokumentów: od 31 sierpnia 2020 r. do 18 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego: 22 września 2020 r.
Biuro Rekrutacyjne
ul. Mechaników 3, Włocławek (pok. nr 11, 12 i 13),
tel. (54) 231 60 80 lub 664 907 254 lub 668 075 602 lub 668 075 483
e-mail: rekrutacja@puz.wloclawek.pl
Biuro Rekrutacyjne czynne jest w godz.:
Poniedziałek 8:00 - 15:30
Wtorek 8:00 - 15:30

Środa 8:30 - 16:30
Czwartek 8:00 - 15:30

Piątek 8:00 - 15:30
Sobota 8:00 - 13:00
(w dniach 5 oraz 12 września 2020 r.)

Więcej informacji: www.puz.wloclawek.pl

