
Senat Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w sprawie utworzenia

Zakładu medycznych nauk społecznych w Wyższej Szkole Umiejętności

Zawodowych z siedzibą w Pińczowie

Uzasadnienie

Dotychczasowe i perspektywiczne zmiany zachodzące w życiu społecznym

Polski  wymagają  również  podejmowania  niezbędnych  działań  służących  doskonaleniu

kompetencji  zawodowych  absolwentów  pielęgniarstwa.  Służyć  one  powinny  roli  i

znaczeniu ich kształcenia - m.in. dzięki przemyślanym zmianom w strukturze programowej

i nowym kierunkom studiów w wyższej szkole pielęgniarskiej - i w ten sposób przyczyniać

się do sukcesu na rynku pracy.

Podstawowym  przedmiotem  zainteresowania  nowotworzonego  Zakładu

będzie  coraz  lepsze  przygotowanie  studentów  do  pielęgnowania  i  rozwiązywania

problemów społeczno-zawodowych pielęgniarki na kanwie integracji nauk: podstawowych,

nauk społecznych  i  w zakresie  podstawowej  opieki  zdrowotnej.  Jego zadaniem byłoby

wypracowywanie  niezbędnych  zmian  w tego  rodzaju   działaniu  społecznym,  w tym w

ustalaniu  metod  skutecznego  pielęgnowania  w  zdrowiu,  profilaktyce,  chorobie,

niepełnosprawności, rehabilitacji w przypadku różnych jednostek chorobowych, a także w

różnych sytuacjach leczenia: szpitala, rodziny i środowiska. 

Istotnym  celem   działalności  Zakładu  powinna  być  również  praktyczna

aplikacja  socjologii  pielęgniarstwa  oraz  współpraca  z  następującymi  dyscyplinami

naukowymi: socjologią medycyny, socjologią pielęgniarstwa, socjogeriatrią, psychologią,

pedagogiką, etyką, prawem zarządzaniem w opiece zdrowotnej itp. Przesłankę i powołania

Zakładu  o  szerszej  formule  działalności  stanowi  program  –  Karty  przedmiotów  nauk

społecznych  i  wybranych  innych  przedmiotów  podstawowych  oraz  założeń  i  procedur

metodologicznych dotyczących zasad przygotowywania prac dyplomowych. 

Skład  osobowy  nowotworzonego  Zakładu  stanowić  będą  samodzielni

pracownicy naukowi zatrudnieni w WSUZ etatowo i na podstawie umowy o dzieło oraz

nauczyciele akademiccy – przedstawiciele wymienionych wyżej przedmiotów z dziedziny

nauk  społecznych  w  niej  wykładanych.  Umożliwi  to  koordynację  interdyscyplinarnej

wiedzy  i  doświadczeń  zawodowych  przedstawicieli  wielu  dziedzin  w  kontekście

przewidywanych  systemowych  zmian  polskim  medycznym  systemie  szkolnictwie

wyższego.



Podstawowym forum  myśli  naukowo-badawczej  i  wymiany  doświadczeń

Zakładu  Medycznych  Nauk  Społecznych  jako  jednostki  organizacyjnej  integrującej

środowisko medyczne i  akademickie  -  kadrę  naukową skupioną wokół  Wyższej  Szkole

Umiejętności  Zawodowych,  w  tym  jej  studentów,  a  także  poza   Uczelnią   będzie

czasopismo  pt.  ZESZYTY NAUKOWE.  Edukacja  –  Medycyna  –  Społeczeństwo.  Należy

podkreślić, że z koncepcją projektowanego Zakładu bardzo dobrze koresponduje również

profil programowy czasopisma WSUZ. 
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