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Zatrudnienie
Niezależnie od tego, czy dopiero stawiasz 
pierwsze kroki na rynku pracy, czy też 
posiadasz już doświadczenie zawodowe, 
czeka na Ciebie nasze Biuro Karier. 
Czytaj, str. 7

Dlaczego ePIN
Litera „e” nawiązuje do edukacji, a „PIN” 
do siedziby uczelni – miasta Pińczów. 
Podtytuł „edukacja, medycyna, społe-
czeństwo” nie tylko przybliża Czytelni-
kowi tematykę pisma, ale i nawiązuje do 
profilu działania Uczelni.
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Dziesięć lat w funkcjonowaniu każdej 
instytucji na konkurencyjnym rynku 
to bez wątpienia sukces. Lata wytężo-

nej pracy zaowocowały wzrostem liczby stu-
dentów, a wysiłek nauczycieli akademickich 
oraz stałe doposażanie w pomoce dydaktycz-
ne Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich 
spowodowały, iż nasi absolwenci są cenio-

nymi pracownikami wielu zakładów opieki 
zdrowotnej w Polsce i zagranicą. Do 2014 roku 
mury uczelni opuściło 1538 absolwentów. 

Warto dodać, że od początku funkcjo-
nowania uczelni, aktywnie pozyskiwaliśmy 
środki z Funduszy Unii Europejskiej. Po-
cząwszy od 2008 roku, sześciokrotnie reali-
zowaliśmy projekt Ministerstwa Zdrowia 
„Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ra-
mach studiów pomostowych”, którego łączna 
wartość to 3 154 550 zł.

Przez æwiczenia

do Perfekcji

Czytaj, str. 4-5

Barbara Korczak 
Jadwiga Makuch
Nauczyciele akademiccy WSUZ

Ćwiczenia to forma zajęć dydaktycz-
nych pozwalająca na sprawdzenie 
nabytej wiedzy teoretycznej. Przez 

ćwiczenia studenci poznają zasady, techniki 
i procedury poprawnego wykonywania za-

biegów pielęgnacyjno-leczniczych, a symula-
cje z użyciem manekinów pozwalają wdrażać 
świeżo nabyte wiadomości do procesu niesie-
nia pomocy pacjentom, zgodnej z obowiązu-
jącymi procedurami i standardami. 

Najlepsze efekty przynoszą ćwiczenia 
w pracowni umiejętności pielęgniarskich. 
Tutaj student przekonuje się ile naprawdę 

dokończenie na str. 2
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umie, ucząc się jednocześnie 
pracy w zespole, co jest niezwy-
kle ważnym aspektem wykony-
wania zawodu pielęgniarki i pie-
lęgniarza.

Dzisiejsze - nowoczesne pra-
cownie umiejętności pielęgniar-
skich wyposażone są w sprzęt, 
materiały i środki zgodne z zale-
ceniami Krajowej Rady Akredy-
tacyjnej Szkół Pielęgniarek i Po-
łożnych i wymaganiami procesu 
dydaktycznego. W takiej pracow-
ni student pielęgniarstwa ma 
szerokie możliwości nabywania 
i doskonalenia umiejętności prak-
tycznych wynikających z funkcji 
zawodowych pielęgniarki (funkcji 
opiekuńczej, diagnostycznej, lecz-
niczej, rehabilitacyjnej). 

Przyszli pielęgniarze uczą się 
tutaj jak pielęgnować osobę do-
rosłą, w jaki sposób opiekować 

się noworodkiem, niemowlę-
ciem, dzieckiem. Jak prawidło-
wo wykonywać pomiary, jakimi 
zasadami kierować się stosując 
dla pacjentów udogodnienia, 
podając środki przeciwbólowe 
i przeciwzapalne. Jak należy wy-
konywać zabiegi diagnostyczne 
i lecznicze, jak podawać leki, 
w jaki sposób należycie prowa-
dzić dokumentację medyczną.

W nowoczesnej pracowni 
umiejętności pielęgniarskich znaj-
duje się tzw. część administracyjna 
oraz część symulująca salę cho-
rych. Każda pracownia wyposażo-
na jest w instalację wodną.

W pracowni Wyższej Szkoły  
Umiejętności Zawodowych w Piń- 
czowie studenci I roku pielęgniar- 
stwa (w systemie stacjonarnym)  
spędzają 220 godzin nauki. Przy- 
szli pielęgniarze uczą się w nie-

wielkich, maksymalnie ośmio-
osobowych grupach, co sprzyja 
efektywniejszym ćwiczeniom. Na  
terenie pracowni, tak studentów,  
jak i nauczyciela obowiązuje me-
dyczny uniform. Udział w zaję-
ciach jest obowiązkowy.

Nowoczesna pracownia me-
dyczna dysponuje sprzętem nie-
zbędnym do osiągnięcia najważ-
niejszego celu kształcenia, czyli do 
opanowania przez studentów po-
żądanej techniki zabiegów pielę-

gnacyjnych. W pracowni znajdują 
się szpitalne łóżka z pełnym wypo-
sażeniem, fantomy człowieka do-
rosłego, niemowląt i noworodków, 
modele do ćwiczeń zabiegów pie-
lęgnacyjnych i chirurgicznych. Jest 
tu także wszelki niezbędny sprzęt 
do pielęgnacji chorych, taki, na ja-
kim pracuje personel szpitala.

Barbara Korczak 
Jadwiga Makuch

Nauczyciele akademiccy WSUZ

ePIN
edukacja, medycyna, społeczeństwo
gazeta uczelniana
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W£adZe

Rektor WSUZ
prof. dr hab. Seweryn Kukuła

Szanowni Państwo,
Oddajemy dla Państwa gazetę uczelnianą  w dziesiątą rocznicę działalności Wyższej Szkoły 

Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.

Bardzo szybko minęło te 10 lat. W tym czasie mury naszej uczelni opuściło 1500 absolwen-
tów kierunku studiów „Pielęgniarstwo”. Jesteśmy z nich bardzo dumni, bo wszyscy pracują. 
To wynik znakomitej kadry dydaktycznej i bazy dydaktycznej do prowadzenia ćwiczeń i zajęć 
praktycznych.

Uczelnia prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym - pomostowym. Za-
jęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych, a wykładowcami są specjaliści różnych dyscyplin  medycznych ze stopniem dok-
tora lub tytułem profesora, pielęgniarki z dużym doświadczeniem oraz specjaliści z różnych 
dziedzin. Uczelnia prowadzi także kursy, warsztaty i konferencje specjalistyczne z rożnych dys-
cyplin medycyny. O jakości kształcenia na uczelni stanowią przede wszystkim studenci, którzy 
są niezwykle pilni i z wielkim zamiłowaniem podchodzą do wybranego zawodu. 

Wchodząc w następne dziesięciolecie z jeszcze większym optymizmem serdecznie witamy  
wszystkich zainteresowanych do podejmowania studiów na naszej Uczelni.

dokończenie ze str. 1



GAZETA UCZELNIANA 2/2014 ePIN  

    3

Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, iż więzy społeczne chronią, 
minimalizując stres w sytuacji choroby.

Dr n. med. Barbara Lelonek

Pojęcie wsparcia społecz-
nego (social support) 
rozumiane w języku pol-

skim jako oparcie, lub pomoc, 
pojawiło się w badaniach psy-
chologicznych w latach 70-tych 
w ośrodkach uniwersyteckich 
Stanów Zjednoczonych, Kana-
dy, Holandii i Anglii. Odnosi się 
ono do wielu aspektów relacji 
społecznych i jest definiowane 
w odniesieniu do obecności, lub 
ilości więzi społecznych w ogól-
ności, lub konkretnego ich rodza-

ju, struktury oraz ich zawartości 
funkcjonalnej.

Wsparcie społeczne w sytu-
acji choroby bądź ograniczenia 
sprawności może być rozumia-
ne jako szczególny sposób i ro-
dzaj pomagania chorym, przede 
wszystkim w celu mobilizowania 
ich własnych sił i zasobów, by 
sami mogli radzić sobie z wła-
snymi problemami. Jest efektem 
operacji międzyludzkich, których 
celem jest radzenie osobie  po-
trzebującej  pomocy w sytuacjach 
trudnych. 

Przeprowadzone dotychczas 
badania wskazują, iż więzy spo-
łeczne chronią, minimalizując 
stres w sytuacji choroby. Dawcą 
wsparcia jest zazwyczaj rodzina, 
ale pożądane jest by w opiekę 
nad chorym zaangażowana była 
cała społeczność terapeutycz-
na. Istotne jest aby udzielane 
wsparcie miało charakter ciągły 

i podmiotowy.
Zainteresowanie pielęgniar-

stwa zagadnieniem wsparcia 
społecznego przypada na poło-
wę lat 80-tych, co znalazło swo-
je odzwierciedlenie w tematyce 
IV Międzynarodowej Konfe-
rencji Badań w Pielęgniarstwie 
odbywającej się w Tel Awivie 
w 1985 roku, w całości poświę-
conej problematyce wsparcia 
społecznego.

Pojęciem ,,pomaganie” w pie-
lęgniarstwie polskim posłużyła 
się po raz pierwszy w 1935 roku 
Helena Radlińska – pielęgniar-
ka, pedagog, profesor zwyczajny 
Uniwersytetu Łódzkiego, która 
uznała, że „pomaganie to główna 

metoda działania zawodowego 
pielęgniarki”.

Od wielu lat zagadnienie 
wsparcia społecznego stanowi 
przedmiot myśli teoretycznej 
i praktyki pielęgniarek, co wynika 
między innymi ze zmian zacho-
dzących w zakresie rozumienia 
istoty pielęgnowania stającego 
się niezależną działalnością za-
wodową. Zagadnienie wsparcia 
społecznego ma charakter inter-
dyscyplinarny, natomiast wymiar 
stanowiący przedmiot zaintere-
sowania pielęgniarstwa obejmuje 
obustronną relację zwrotną: pro-
fesjonalne wsparcie społeczne – 
zdrowie pojedynczego człowieka 
(grupy osób).

SPo£ecZne
wsparcie w chorobie, pielêgniarstwie 
i pielêgnowaniu

Wsparcie to nie wyniki żadnej ze znanych teorii naukowych, 
to efekt nurtu praktycznego, odpowiadającego aktualnym 

potrzebom ludzkim.

dokończenie ze str. 6
swobodnego przemieszczania się ludzi – ra-
zem z pacjentami i profesjonalistami z sektora 
opieki zdrowotnej; przemieszczania towarów 
- z farmaceutykami i sprzętem medycznym; 

swobodnego przemieszczania się doświad-
czeń – razem z opieką zdrowotną (usługami 
medycznymi) i ubezpieczeniem; swobodnego 
przemieszczania kapitału – w tym także kosz-
tów świadczeń zdrowotnych.

Wszystko to stanowi wyzwanie dla szkol-
nictwa w XXI wieku. Nowoczesne szkolnictwo 
wyższe, a tym bardziej w zawodach związanych 
z ochroną zdrowia musi być zainteresowane 
wyłącznie najwyższymi standardami jakości. 
Już sam proces kształcenia musi być ukierunko-
wany na uzyskanie i pogłębianie wiedzy przy-
datnej do wykonywania wiedzy, umiejętności 
oraz kompetencji społecznych niezbędnych do 
wykonywania zawodu pielęgniarki, a jednocze-

śnie musi on być tak opracowany, aby sprzyjał 
rozwijaniu umiejętności samokształcenia.

Uczelnia realizująca kształcenie pielę-
gniarek jest zatem zobowiązana do spełnia-
nia określonych wymagań w odniesieniu do 
wewnętrznego systemu oceny jakości kształ-
cenia, a zwłaszcza do powołania komisji 
do wewnętrznej oceny jakości kształcenia, 
dokonywania oceny jakości kształcenia na 
podstawie kryteriów określonych przez ko-
misję oraz, co nie mniej ważne, jednocześnie 
do systematycznej analizy przeprowadzonej 
oceny jakości kształcenia, a następnie wyni-
ki tej analizy upowszechniać i uwzględniać 
w doskonaleniu procesu kształcenia.

Pielęgniarki muszą odgrywać znaczącą 
rolę w procesie reformy ochrony zdrowia 

i w sposób konstruktywny przyczyniać 
się do wzmacniania i potęgowania  

zdrowia jako wartości każdego  
społeczeństwa.
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10 lat
Wy¿szej Szko³y Umiejêtnosci  
Zawodowych w Piñczowie

Dziesięć lat w funkcjonowaniu instytucji na konkurencyjnym rynku to bez  
wątpienia sukces. Do 2014 roku mury naszej uczelni opuściło 1538 absolwentów.

Grzegorz Pastuszka
Przedstawiciel Założyciela Uczelni,  
Prezes Zarządu

Odrobina historii

Dziesięć lat w funkcjonowaniu każ-
dej instytucji na konkurencyjnym 
rynku to bez wątpienia sukces. 

A do takich rynków zaliczamy szkolnictwo 
wyższe w Polsce po roku 1991, kiedy weszła 
w życie ustawa o systemie oświaty, która da-

wała możliwość zakładania placówek niepu-
blicznych. Do 2009 roku w Polsce powstało 
300 wyższych uczelni niepublicznych. Jedną 
z nich była Wyższa Szkoła Umiejętności Za-
wodowych w Pińczowie, wpisana do rejestru 
niepaństwowych uczelni zawodowych pod 
pozycją 165 decyzją Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z 30 listopada 2004 r. Uczelnia 
posiada uprawnienia do prowadzenia stu-
diów wyższych pierwszego stopnia na trzech 
kierunkach: pielęgniarstwo, dietetyka, ochro-
na środowiska.

Działalność dydaktyczną uczelnia rozpo-
częła 1 marca 2005 roku oferując studia na 
kierunku pielęgniarstwo. Naukę w murach 
naszej  uczelni podjęło 279 studentów, w tym: 
21 na studiach dziennych, 88 na studiach za-
ocznych, 170 na studiach uzupełniających, 
tzw. pomostowych.

Kolejne lata wytężonej pracy zaowoco-
wały wzrostem liczby studentów, a wysiłek 

nauczycieli akademickich oraz stałe dopo-
sażanie w pomoce dydaktyczne Pracowni 
Umiejętności Pielęgniarskich spowodowały, 
iż nasi absolwenci są cenionymi pracownika-
mi wielu zakładów opieki zdrowotnej w Pol-
sce i zagranicą. Do 2014 roku mury uczelni 
opuściło 1538 absolwentów.

Fundusze Europejskie
Od początku funkcjonowania uczelnia 

aktywnie pozyskiwała środki z Funduszy 
Unii Europejskiej. Już w 2005 roku realizowa-
liśmy projekt z funduszy przedakcesyjnych 
– Programu PHARE 2000 na prowadzenie 
dwu- semestralnych studiów pomostowych. 
W ramach projektu tytuł licencjata uzyskało 
66 pracujących pielęgniarek. 

W latach 2006-2008 uczelnia realizowała 
projekty finansowane z funduszy Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, w których Instytucją Wdraża-
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jącą był Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:
•	 „Turystyka	wiejska	 szansą	 rozwoju	woje-

wództwa świętokrzyskiego”, wartość pro-
jektu – 458 130,40 zł.

•	 „Wyższe	studia	zawodowe	dla	pielęgniarek	
z województwa świętokrzyskiego”, war-
tość projektu – 768 549,15 zł.

W kolejnych latach uczelnia aktywnie 
zaangażowała się, jako wykonawca, w uczest-
nictwo w Projekcie Systemowym „Kształcenie 
Pielęgniarek i położnych w ramach studiów 
pomostowych”, współfinansowanym z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prio-
rytetu II, Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2.

Beneficjentem systemowym projektu jest 
Departament Pielęgniarek i Położnych Mi-
nisterstwa Zdrowia. Uczelnia począwszy od 
2008 roku sześciokrotnie realizowała projekt. 
Łączna wartość projektów to 3 154 550 zł. 
Od października br. w murach uczelni studia 
rozpoczęli uczestnicy ostatniej edycji tego 
projektu (siódmej w historii uczelni). 

Uczelnia realizowała także kursy w ra-

mach projektu systemowego „Wsparcie sys-
temu kształcenia ustawicznego personelu 
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, 
także współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego:
•	 Kurs	specjalistyczny	dla	pielęgniarek	pod-

stawowej opieki zdrowotnej w zakresie 
opieki geriatrycznej 

•	 Kurs	doskonalący	dla	opiekunów	medycz-
nych w zakresie opieki geriatrycznej.

Konferencje, wydawnictwo 
uczelniane

W Wyższej Szkole Umiejętności Zawo-
dowych dużą wagę przywiązujemy do poza-
lekcyjnych form zdobywania wiedzy. Służą 
temu m.in. konferencje oraz wydawnictwo 
uczelniane. Odbyły się następujące konferen-

cje naukowo-dydaktyczne:
•	 Profilaktyka	zdrowia	dzieci	i	młodzieży	
•	 Pielęgniarka	 promotorem	 zdrowia	 –	 od	

teorii do praktyki
•	 Doświadczenia,	 wyzwania	 i	 perspektywy	

zawodu pielęgniarki i położnej
•	 Znaczenie	profilaktyki	i	promocji	zdrowia	

we współczesnej medycynie
•	 Problemy	edukacyjne	 i	organizacyjne	za-

wodu pielęgniarki i położnej
Kształcenie i doskonalenie zawodowe 

pielęgniarek w świetle wymogów Unii Euro-
pejskiej – Międzynarodowa konferencja na-
ukowo-szkoleniowa

Nakładem wydawnictwa uczelnianego 
ukazują się Zeszyty Naukowe, Gazeta Uczel-
niana ePIN, książki o tematyce medycznej, 
społecznej i gospodarczej. 

Uczelnia, począwszy od 2008 roku, sześciokrotnie realizowała projekt Ministerstwa 
Zdrowia „Kształcenie Pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.  

Łączna wartość projektów to 3 154 550 zł.

Nauczyciele akademiccy oraz studenci podczas uroczystości czepkowania Stoisko promocyjne uczelni podczas Targów Edukacyjnych w Kielcach
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noWocZeSne
szkolnictwo wy¿sze

MY, StUdenci

W realizacji zadań zawodowych pielęgniarka ma sprostać unijnym wymogom 
wolnego rynku opartego na „czterech swobodach”.

Stres
Agnieszka Czapla
Specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Dąbrowa 
Tarnowska

Podstawowym czynnikiem pracy w służbie zdrowia jest jej cha-
rakter opiekuńczy i usługowy zarazem. Wiąże się to z wystę-
powaniem specyficznych stresorów, które towarzyszą jej co-

dziennie. Podkreśla się znaczenie odpowiedzialności za ludzkie życie, 
ratowanie zdrowia, kontakt z cierpieniem i śmiercią. 

Praca z pacjentem wymaga dużego napięcia emocjonalnego, któ-
re często trwa długi okres. Styka się ona bezpośrednio z problemami 
pacjentów, które są natury nie tylko zdrowotnej, ale i często psycho-
logicznej i społecznej. Jednocześnie pacjent oczekuje od niej wysokiej 
sprawności i efektywności działania oraz skoncentrowania się na jego 
osobie i pełnego zaangażowania. 

Codzienny kontakt z chorobą, ograniczone możliwości pomocy, 
obawy o własne zdrowie (strach przed zakażeniem). Dochodzi do 
tego nadmierne przeciążenie pracą, braki kadrowe, przestarzały wa-
dliwy sprzęt i niedostateczne wynagrodzenie. Świadomość wystąpie-
nia stresu zawodowego oraz doświadczanie jego niekorzystnych na-
stępstw zdrowotnych przez personel medyczny to tylko początek na 
drodze koniecznych zmian, jakie muszą nastąpić. 

Podejscie 
Edyta Orzełek 
Pielęgniarka, Szpital specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego 
w Jędrzejowie

Moje doświadczenie z osobami starszymi zaczęło się za gra-
nicą. Pewnego dnia ktoś powiedział: masz podejście do lu-
dzi starszych, brakuje Ci wykształcenia. I szczęście od losu: 

w moim mieście, w którym się urodziłam, powstała WSUZ, szkoła 
pielęgniarska, którą ukończyłam w 2008 roku. To był strzał w dzie-
siątkę. 

Teraz pracuję w hospicjum. Można powiedzieć, że przeprowa-
dzam ludzi na „drugą stronę’’, jeśli ktoś wierzy, że istnieje takie miej-
sce. Na ogół ludziom hospicja kojarzą się bardzo negatywnie, boją się 
samego wypowiedzenia tego słowa. 

Tymczasem hospicjum to miejsce, gdzie tętni życie, słyszy się 
śmiech i płacz, czasem lament. To tutaj często odnajduje się rodzina, 
poznaje się przyjaciół, zmienia się podejście do osób bliskich, cier-
pienia, wartości pieniądza. Docenia się zdrowie i miłość bliskich, 
a przede wszystkim zmienia się podejście do umierania. Zaczyna się 
rozumieć, że najważniejsze jest umrzeć w godności, nie w samotności 
bez bólu i bez cierpienia.

dr Jacek Piszewski
Prodziekan ds. jakości kształcenia

Znaczące zmiany zachodzące obecnie 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 
następują pod wpływem potrzeb ryn-

ku pracy i reformy systemu opieki zdrowot-
nej, która ma na celu dostosowanie świadczo-
nych usług do realiów gospodarki rynkowej, 
przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej 
jakości tych usług. 

Pielęgniarki muszą odgrywać znaczącą 
rolę w procesie reformy ochrony zdrowia 
i w sposób konstruktywny przyczyniać się 

do wzmacniania i potęgowania zdrowia jako 
wartości każdego społeczeństwa. Co ważne, 
pielęgniarstwo, jako zawód regulowany znaj-
duje się obecnie na rynku pracy, na którym 
obowiązują jednakowe zasady traktowania 
w różnych krajach UE i gdzie działają mecha-
nizmy wolnorynkowe. 

W realizacji zadań zawodowych pielęgniar-
ka ma sprostać unijnym wymogom wolnego 
rynku opartego na „czterech swobodach”: 

dokończenie na str. 3
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ZnaleZæ
szybko odpowiednie zatrudnienie

Niezależnie od tego, czy dopiero stawiasz pierwsze kroki na rynku pracy,  
czy też posiadasz już doświadczenie zawodowe, czeka na Ciebie nasze Biuro Karier.

Małgorzata Rusak

Rosnące bezrobocie wśród absolwen-
tów szkół wyższych jest dziś jednym 
z najbardziej niepokojących zjawisk 

społecznych. Wynosi ono obecnie ok. 25 
proc. 

Jednym ze sposobów walki z bezrobo-
ciem jest nasze Biuro Karier. Jego podstawo-
wa działalność polega na:
•	 zbieraniu,	klasyfikowaniu	i	udostępnianiu	

ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
•	 prowadzeniu	bazy	danych	studentów	i	ab-

solwentów uczelni zainteresowanych zna-
lezieniem pracy,

•	 pomocy	 pracodawcom	 w	 pozyskiwaniu	
odpowiednich kandydatów na wolne 
miejsca pracy oraz staże zawodowe,

•	 dostarczaniu	 studentom	 i	 absolwentom	
WSUZ informacji o rynku pracy i możli-
wościach podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych,

•	 kierowaniu	studentów	do	właściwych	 in-
stytucji w celu odbycia praktyk oraz nad-
zorowania ich przebiegu,

•	 prowadzeniu	 strony	 internetowej	 Biura	
Karier oraz tablicy informacyjnej.
Biuro Karier to nie tylko miejsce, gdzie 

studenci i absolwenci mogą zgłaszać się  po 

oferty pracy, ale przede wszystkim centrum 
informacji, skąd można czerpać wiedzę prak-
tyczną. Pozwala ona nauczyć się poruszania 
na rynku pracy i maksymalnie skrócić okres 
poszukiwania zatrudnienia. Doradzamy jak 
odpowiednio sformułować dokumenty apli-
kacyjne oraz przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej z pracodawcą. 

Studenci oraz absolwenci zarejestrowani 
w bazie Biura Karier są informowani o orga-

nizowanych kursach, szkoleniach, konferen-
cjach, jak również targach pracy. 

Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy oso-
bami poszukującymi zatrudnienia, a poten-
cjalnymi pracodawcami. Współpraca z pra-
codawcami  budowana jest przede wszystkim 
na organizowaniu spotkań na terenie uczelni 
oraz obsłudze ofert pracy. Umożliwiamy pra-
codawcom znalezienie odpowiednich, do-
brze przygotowanych kandydatów na prakty-
ki, staże oraz wolne miejsca pracy. 

Pracodawcy mają możliwość samodziel-
nego dodawania ogłoszeń poprzez zarejestro-
wanie się na stronie i wypełnienie aktywnego 
formularza. Mogą także ogłoszenie przesłać 
bezpośrednio do Biura Karier.

Mając na uwadze potrzeby studentów, 
absolwentów oraz firm i instytucji, Biuro Ka-
rier będzie rozszerzać swoją ofertę. Jesteśmy 
przecież dla Was!

Czy wiesz, że…

Biura Karier działają blisko od 100 lat? 
Za prekursorów i wielkich propagatorów 
tej idei są uważani Anglicy. W Polsce 
pierwsze Biuro Karier powstało w roku 
1993 roku na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.

Uczymy jak poruszać się na rynku pracy i maksymalnie skrócić okres poszukiwania 
zatrudnienia. Doradzamy jak odpowiednio sformułować dokumenty aplikacyjne  

oraz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
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Większość, a może nawet wszystkie prze-
wlekłe choroby dorosłych biorą swój początek 
w okresie rozwojowym, stąd tak ogromnie 
ważna jest prawidłowa opieka nad dzieckiem. 
Programy profilaktyczne powinny być adreso-
wane do dzieci, nie do osób dorosłych u któ-
rych za późno na profilaktykę. 

Uważam, iż wielkim nieporozumieniem 
było powierzenie opieki nad małym dziec-
kiem lekarzom rodzinnym rekrutującym się 
najczęściej z lekarzy internistów. System „leka-
rza rodzinnego” zniszczył pediatrię. Pediatrzy 
powinni wrócić na pierwszy front  opieki nad 
dzieckiem. Dziecko nie jest miniaturą czło-
wieka dorosłego. Ma odrębną  anatomię, burz-
liwą fizjologię, odrębną psychikę, inną wraż-
liwość, inne potrzeby i możliwości. Wymaga 
opieki dobrze wykształconego lekarza znają-
cego specyfikę wieku rozwojowego. Walczę 
o podniesienie rangi pediatry jako wysokiego 
specjalisty do spraw zdrowia dziecka.

* * *
Absolwentka Akademii Medycznej w Ło-

dzi, specjalista drugiego stopnia w dziedzinie 

pediatrii. Po latach pracy klinicznej i dydak-
tycznej na Wydziale Lekarskim Wojskowej 
Akademii Medycznej oraz na Wydziale Pielę-
gniarskim Uniwersytetu Medycznego w Ło-
dzi, przez 25 lat Kierownik Kliniki Pediatrii 
w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”.

Prof. Teresa Woźniakowska-Gęsicka jest 
autorem ponad 300 publikacji naukowych, 
licznych doniesień zjazdowych krajowych 
i zagranicznych oraz licznych wykładów na 
konferencjach i kongresach ogólnopolskich. 
Aktywnie zajmuje się szkoleniem specjalistów 
w dziedzinie pediatrii, jest promotorem licz-
nych prac doktorskich. Jest członkiem wielu 
towarzystw naukowych; od dwóch kadencji 
pełni funkcję Przewodniczącej Łódzkiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

kadra
prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Woźniakowska-Gęsicka
wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Całe moje życie zawodowe poświęci-
łam sprawom dzieci. Wbrew obiego-
wym poglądom, dzieci nie są najważ-

niejsze w programach rządowych i planach 
działaczy społecznych. Wszędzie, gdzie mam 
okazję przemawiać publicznie zwracam uwa-
gę, że problemy ludzi dorosłych, ich zdrowie 
są pochodną problemów zdrowotnych wieku 
rozwojowego. 

Dziecko nie jest miniaturą człowieka 
dorosłego. Ma odrębną anatomię,  

burzliwą fizjologię, odrębną psychikę, inną 
wrażliwość, inne potrzeby i możliwości.




