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warto

studiowaæ i zostaæ pielêgniark¹

Dlaczego ePIN
Litera „e” nawiązuje do edukacji, a „PIN”
do siedziby uczelni – miasta Pińczów.
Podtytuł „edukacja, medycyna, społeczeństwo” nie tylko przybliża Czytelnikowi tematykę pisma, ale i nawiązuje do
profilu działania Uczelni.
Czytaj: str. 4

Dwa tysiące miejsc
Ministerstwo Zdrowia, w ramach specjalnego programu dotyczącego opieki geriatrycznej, przeszkoli nieodpłatnie dwa tysiące pielęgniarek POZ.
Czytaj: str. 5

My, studenci
O mobbingu słyszymy coraz częściej.
Myślimy pewnie, że nas to nie dotyczy.
A tak naprawdę mobbing istnieje wszędzie, wszędzie tam gdzie pracuje duża
grupa ludzi. Nie znaczy to, że każdy musi
doświadczyć mobbingowania, ale każdy
powinien znać, jakie są jego symptomy.
Czytaj: str. 6

LICZNIK

ePIN

1392

absolwentów Uczelni, kierunek Pielęgniarstwo

Zofia Małas
Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby
Pielęgniarek i Położnych

W

Polsce ponad pół miliona osób
wykonuje zawody medyczne,
z czego blisko trzysta tysięcy – to
pielęgniarki. Pomimo dość imponującej liczby daleko nam jeszcze do średniej krajów UE
i OECD, gdzie na tysiąc obywateli przypada
około dziesięć pielęgniarek. U nas wskaźnik
ten wynosi niecałe pięć na tysiąc mieszkańców. Dlatego „zielone światło dla pielęgniarstwa”, jako deficytowego zawodu powinno
być ciągle zapalone.
Opieka zdrowotna na początku XXI
wieku stoi przed faktem zwiększających się
oczekiwań społecznych wobec pracowników
ochrony zdrowia, a przede wszystkim wobec
pielęgniarek. Wynika to w szczególności ze
wzrostu liczby i jakości problemów zdrowot-

nych społeczeństwa oraz postrzegania tego
zwodu jako wiodącego w realizacji celów
i zadań ochrony zdrowia.
Zawód pielęgniarki należy do nielicznych
zawodów zaufania społecznego. Od pielęgniarki społeczeństwo oczekuje nienagannej
postawy moralnej i etycznej, wysokiej kultury osobistej, przestrzegania oraz poszanowania praw pacjenta i tajemnicy zawodowej.
Dążenie do pełnego profesjonalizmu wymaga od pielęgniarek wysokiej specjalizacji
usług, ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz
pełnego wykorzystania przysługujących im
kompetencji i uprawnień.
W wykonywaniu swojego zawodu pielęgniarka musi zawsze pamiętać, że dobro
pacjenta jest najważniejsze i, że to on jest
podmiotem. Asystowanie człowiekowi choremu czyni z nas, pielęgniarek, osoby bardzo
potrzebne. Dlatego możemy czerpać dużą satysfakcję z wykonywania tego bardzo trudnego, ale jakże pięknego zawodu.
Nie można być dobrą pielęgniarką, nie
będąc dobrym człowiekiem. Na początku
mojej pracy zawodowej usłyszałam stwierdzenie, że pielęgniarka powinna być „dobra
jak chleb”. Stało się to moim zawodowym
mottem.

Zawód pielęgniarki jest zawodem
samodzielnym, a nie funkcją pomocniczą
w stosunku do lekarza. Decyzje przez nią
podejmowane w sprawach opieki nie
wymagają autoryzowania przez innych.
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w£aDZE
Szanowni Państwo,

Rektor WSUZ
prof. dr hab. Seweryn Kukuła

Oddajemy do druku gazetę uczelnianą, w ósmą rocznicę działalności Wyższej Szkoły
Umiejętności Zawodowych w Pińczowie. Kilka słów o nas. Podstawową formą działalności
Uczelni jest prowadzenie studiów wyższych na kierunku „Pielęgniarstwo”.
Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną w postaci odpowiednio przystosowanych
sal wykładowych i znakomitego wyposażenia audio-wizualnego, a także bardzo dobrych możliwości do prowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych.
Wydział Pielęgniarstwa ma następującą strukturę organizacyjną:
• Zakład Nauk Biologiczno-Medycznych,
• Zakład Nauk Społecznych,
• Dział Planowania Dydaktyki i Praktyk Zawodowych.
Uczelnia prowadzi studia w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i pomostowym.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych, a wykładowcami są znakomici lekarze ze stopniem doktora lub tytułem profesora różnych dyscyplin medycznych oraz dyplomowane pielęgniarki ze stopniem magistra.
Oprócz działalności objętej programem nauczania, uczelnia prowadzi kursy, warsztaty
i konferencje specjalistyczne z różnych dyscyplin medycyny.
Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych do podejmowania studiów na naszej Uczelni.

Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa
dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka

Prodziekan ds. jakości kształcenia
mgr Barbara Korczak

Prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa
mgr Jadwiga Makuch
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Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca, ponadto
zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania artykułów
i korespondencji oraz opatrywania ich własnym tytułem.

sobota 9.00-13.00

Polsce społeczeństwo osiągnęło
poziom starości demograficznej.
Ludzie starzy stanowią obecnie
ok. 14 proc. społeczeństwa tj. 5 mln. 850 tys.
osób ma poważne problemy z poruszaniem się,
a 100 tys. to osoby stale przebywające w łóżku –
biją na alarm eksperci ds. gerontologii.
O konieczności wdrożenia systemowych
rozwiązań do rozwoju kadry i tworzenia zakładów geriatrycznych mówili członkowie Zespołu ds. gerontologii przy Ministrze Zdrowia.
Polska ochrona zdrowia po raz pierwszy
korzysta ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. W ramach projektu „Wsparcie
systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.
Szkoleniami objętych zostanie m. in. dwa tysiące pielęgniarek POZ. Podniesienie kompetencji personelu medycznego pozwoli na poprawę jakości opieki nad osobami starszymi
w Polsce.

edukacja, medycyna, społeczeństwo
gazeta uczelniana

Wydawca i redakcja
Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
Pińczów, ul. 3 Maja 17
tel: 413-576-750, fax: 413-577-740
www.wsuz.pl, e-mail: administracja@wsuz.pl
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apewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie jest
celem strategicznym Wyższej Szkoły
Umiejętności Zawodowych w Pińczowie. Nie
można w tym miejscu nie wspomnieć o e-learningu, czyli nauczaniu z wykorzystaniem
sieci komputerowych i Internetu.
Służy on edukowaniu na odległość oraz
nauczaniu elastycznemu. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. Jako
sposób oceny postępów studenta, potwierdzenie i zaliczenie kolejnych etapów kształcenia studenta stosuje się tu europejski system
punktowania ECTS. Nowością jest także między innymi karta przedmiotu, tzw. sylabus.
Charakteryzuje on dany przedmiot, określa
efekty kształcenia i sposób prowadzenia zajęć.
O jakości kształcenia na uczelni stanowią jednak przede wszystkim studenci. Kto
bowiem bardziej obiektywnie może ocenić
rodzimą uczelnię?

Serwis foto: Michał Janyst oraz archiwum WSUZ
Znajdź nas na FB
Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych
Dziekanat
poniedziałek – piątek: 8.00-16.00

rofesjonalne pielęgnowanie, sprawne
zabiegi pielęgniarskie i celna diagnoza
oraz skuteczne prowadzenie procesu
pielęgnowania podopiecznego, to tylko nieliczne z umiejętności, jakie nabyć mogą studenci kierunku „Pielęgniarstwo” w Wyższej
Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie.
Pod okiem magistrów pielęgniarstwa, młodzi studenci mają okazję osiągnąć kunszt sztuki pielęgniarskiej w praktyce. Okazję do tego
stanowi m.in. świetnie wyposażona pracownia
umiejętności pielęgniarskich wraz z kącikiem
noworodka. Znajdują się tam fantomy noworodków i niemowlaków, a pośród nich np. wyznaczający miejsca wkłucia w główkę dziecka,
inkubator oraz mnóstwo sprzętu szkoleniowego, niezbędnego przy przygotowaniach do
zawodu pielęgniarki i położnej.

Czytelnia
poniedziałek – środa: 9.00-15.00
piątek: 11.00-17.00, sobota 9.00-15.00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
filia w Pińczowie, os. Nowy Świat 3
poniedziałek – piątek: 8.00-17.00
sobota 9.00-14.00
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Starzenie siê spo³eczeñstwa – czas na

roZwój gEriatrii
Geriatria dla ludzi w wieku starszym musi rozwijać się podobnie,
jak rozwinęła się pediatria dla dzieci i młodzieży.

S
Maria Laskowska-Szcześniak
Lek. med.
Lubelski Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie geriatrii
Kierownik naukowy kursu
doskonalącego dla opiekunów
medycznych, WSUZ

tarzenie się jest to normalny, długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny. Rozpoczyna się u człowieka w wieku średnim i nasila z upływem czasu. Zachodzi
w płaszczyźnie biologicznej, psychologicznej i społeczno-ekonomicznej.
Postępujące zmiany regresywne w tkankach i układach
powodują, że zmniejsza się ich
wydolność funkcjonalna, słabną mechanizmy adaptacyjne do
zmian w środowisku. Organizm
staje się „kruchy” i wrażliwszy na
wszelkie stresy. Łatwiej dochodzi
do rozwoju choroby.

Niepodjęte w porę leczenie
może spowodować gwałtowne
nasilenie się objawów choroby i groźniejsze konsekwencje
nawet z zagrożeniem życia. Na
zmiany wywołane procesami
starzenia, nakładają się objawy
chorobowe powodując, że obraz
chorobowy jest odmienny niż
u osób młodych.

Ludzie starsi często obarczeni są wieloma chorobami jednocześnie. Tylko ok. 8 proc. z nich
uważa się za zdrowych, nie odczuwa żadnych dolegliwości
i może powiedzieć, że ich jakość
życia jest dobra.
Pełna wersja tekstu w Zeszytach
Naukowych naszej Uczelni, nr
01/2013.

Koszty opieki w obserwacji rocznej po leczeniu w oddziale
geriatrycznym są niższe o ¼, niż w oddziale internistycznym,
co zostało udowodnione na podstawie polskich
i europejskich badań, a efekty trwalsze i lepsze.

Kurs z zakresu opieki geriatrycznej
realizowany w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”,
współfinansowany z EFS w ramach PO KL

Certyfikat ukończenia kursu wręcza Barbara
Chudera, przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby
Pielęgniarek i Położnych

Gratulacje składa Zofia Pakuła, Kierownik naukowy kursu specjalistycznego dla pielęgniarek POZ

Grzegorz Pastuszka, Pełnomocnik Rektora, wręcza certyfikat ukończenia kursu
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DlacZEgo ePiN
czyli o szkole i gazecie

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer pisma Wyższej Szkoły
Umiejętności Zawodowych. Pragniemy by „ePIN” na stałe zagościł
wśród najchętniej czytanej przez Państwa prasy.
Litera „e” nawiązuje do edukacji, a „PIN” do siedziby uczelni – miasta Pińczów.
Podtytuł „edukacja, medycyna, społeczeństwo” nie tylko przybliża
Czytelnikowi tematykę pisma, ale i nawiązuje do profilu działania Uczelni.

Grzegorz Pastuszka
Przedstawiciel Założyciela Uczelni

N

a łamach pisma poruszać będziemy
tematy ważne dla społeczności akademickiej, mieszkańców Ponidzia
oraz innych regionów, z których pochodzą
studenci WSUZ.
Specjalizacja naszej uczelni w kształceniu
na kierunku medycznym „pielęgniarstwo”
określa główny nurt tematyczny ePIN-u:
nauki o zdrowiu. Dużo miejsca poświęcać
będziemy profilaktyce zdrowia, medycynie
dziecka, opiece paliatywnej i geriatrii. Zwłaszcza geriatria, czyli dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego
(nie należy jej mylić z gerontologią, która
jest nauką o procesach starzenia się) staje się,
w świetle obecnych tendencji demograficznych, działem medycyny o priorytetowym
znaczeniu.
W społeczeństwach cywilizacji zachodniej symptomatyczne jest systematyczne wydłużanie się przeciętnej długości życia, przy
jednoczesnym spadku narodzin. Przewidywanemu do 2050 r. wzrostowi liczby ludzi
w podeszłym wieku o 400 proc. sprostają
tylko te społeczeństwa i narody, które będą
na to przygotowane. Będzie to wymagało
znaczących inwestycji w system emerytalny
i system opieki medycznej osób starszych.
4

Zagadnienia te są obecnie w centrum
uwagi władz Polski i Unii Europejskiej. Pojawiają się nowe projekty finansowane z funduszy UE, które wzmacniają system opieki
medycznej w zakresie opieki geriatrycznej.
Jednym z nich jest projekt „Wsparcie systemu
kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. W ramach tego projektu Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych, na podstawie wygranych
przetargów, realizowała dwa programy: kurs
doskonalący dla opiekunów medycznych
oraz kurs doskonalący dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej.
Na łamach ePIN-u informować będziemy także o ważnych wydarzeniach z życia
uczelni, planowanych konferencjach, szkoleniach. W bieżącym numerze piszemy
o Biurze Karier – miejscu spotkań studentów i absolwentów uczelni z pracodawcami.
Na portalu internetowym Biura Karier znajdują się oferty pracy także za granicą, m.in.
z Niemiec.
Maturzystów i innych zainteresowanych
studiami na kierunku Pielęgniarstwo na

pewno ucieszy promocja studiów dziennych
– I semestr jest całkowicie bezpłatny! Dla
chętnych na studia zaoczne (realizowanych
w co drugi weekend) wpisowe gratis. Zapraszamy!
W przygotowaniu kolejny numer ePIN-u, a w nim m.in. artykuł o e-learningu, czyli
studiach na odległość, Vademecum Zdrowego Dziecka, relacja z naszej konferencji „Pielęgniarka promotorem zdrowia – od teorii do
praktyki”.
Na koniec Czytelnikom należy się wyjaśnienie tytułu pisma: „ePIN”. Na pierwszy
rzut oka nawiązuje on tylko do 1) numeru PIN używanego do autoryzacji transakcji kartą płatniczą czy odblokowania karty
sim oraz 2) e-maila – popularnej poczty
elektronicznej. W przypadku naszego pisma
litera „e” nawiązuje do edukacji, a „PIN”
do siedziby uczelni – miasta Pińczów. Podtytuł „edukacja, medycyna, społeczeństwo”
nie tylko przybliża Czytelnikowi tematykę
pisma, ale i nawiązuje do profilu działania
Uczelni.
Życzę przyjemnej lektury!

Maturzystów i innych zainteresowanych studiami na kierunku Pielęgniarstwo na
pewno ucieszy promocja studiów dziennych – I semestr jest całkowicie bezpłatny!
Dla chętnych na studia zaoczne (realizowanych w co drugi weekend) wpisowe gratis.
Zapraszamy!
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miejsc dla pielêgniarek
Starzenie się społeczeństw to poważny
problem Europy, w tym Polski.
W związku z powyższym, opieka zdrowotna
w Polsce powinna być dostosowywana
do bieżących trendów demograficznych.
Bartosz Baran
główny specjalista
Departament Pielęgniarek i Położnych,
Ministerstwo Zdrowia

J

ednym z warunków wprowadzenia działań systemowych, mających na celu poprawę opieki nad ludźmi w wieku starszym w Polsce, jest niewątpliwie poprawa
edukacji kadr medycznych z zakresu geriatrii.
Ministerstwo Zdrowia (Departament
Pielęgniarek i Położnych) w partnerstwie
z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w okresie od 2012 do czerwca 2015
roku realizuje projekt systemowy „Wsparcie
systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkoleniami w ramach projektu objętych
zostanie 2 000 lekarzy podstawowej opieki
medycznej (POZ); 2 000 pielęgniarek POZ; 1
000 fizjoterapeutów, 200 opiekunów medycznych; 200 terapeutów środowiskowych.
Udział w projekcie wszystkich w/w grup
zawodowych uzasadnia dążenie do stworzenia modelu zespołu interdyscyplinarnego,
zabezpieczającego podstawowe potrzeby
zdrowotne ludzi starszych w środowisku ich
zamieszkania, co w efekcie może zapobiec
przedwczesnej i kosztownej, z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, hospitalizacji
starszych osób.
Szkolenia będą bezpłatne dla uczestników. Ich koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowo, uczestnicy otrzymają wsparcie
w postaci zwrotu kosztów zakwaterowania
i dojazdu na szkolenie.
Głównym celem projektu jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym
w Polsce poprzez podniesienie kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie
opieki geriatrycznej.
Projekt ma za zadanie m.in. podniesienie
wiedzy i umiejętności wśród lekarzy POZ,
pielęgniarek POZ, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej.
Niemniej ważny jest także wzrost świadomości kadr medycznych, jak i ogółu społeczeństwa, w tym osób odpowiedzialnych za
realizację i finansowanie świadczeń zdrowotnych na temat potrzeby sprawowania kompleksowej, interdyscyplinarnej opieki nad
osobami starszymi na poziomie POZ.

Szkolenia będą bezpłatne dla
uczestników. Ich koszt pokrywany
będzie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Dodatkowo, uczestnicy otrzymają
wsparcie w postaci zwrotu kosztów
zakwaterowania i dojazdu na szkolenie.

Serwis projektu
www.geriatria.mz.gov.pl
5

ePIN

GAZETA UCZELNIANA 01/2013

My, StuDENci
Dobro pacjenta
Stanisława Warchoł
Pielęgniarka specjalistka, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ, Kraków
Zdarza się, że pielęgniarki i lekarze wykonują pewne zabiegi i czynności dla zasady,
a nie dla dobra pacjenta. Powody są różne,
m.in. procedury na danym oddziale. Przykładem jest choćby wielokrotne pobieranie
krwi, mimo, że chorego nie ma już gdzie
kłuć, a sam wynik badania nic nie zmieni.
Lekarz zleca nowe badania, nikt nie oponu-

je, a nawet jeśli, lekarz nie bierze tego pod
uwagę.
Niepotrzebne zabiegi wykonuje się też
pod presją rodziny, dla jej komfortu. Wiele
jest też złych nawyków, np. wczesne budzenie, niezachowywanie ciszy nocnej, nieodpowiednie obuwie, niezachowywanie intymności przy toalecie, brak parawanów,…

wypalenie zawodowe
Dorota Bielec
Położna, Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Kraków
Sensu szukamy nie tylko w życiu, ale
i w pracy. Gdy rodzi się poczucie, że zawiedliśmy, pojawia się wypalenie. W wypaleniu
zawodowym, nie chodzi o wpływ ciężkiej,
fizycznej pracy, ani o inne czynniki szkodzące naszemu zdrowiu, lecz o warunki organizacyjne i międzyludzkie. Wypalenie jest
poczuciem zawiedzionych nadziei.
Wiele osób pracuje wg zasady „więcej,

lepiej, szybciej” nie bacząc na sygnały
zmęczenia i wyczerpania organizmu. Zbyt
długo robimy zbyt wiele dla zbyt wielu, mając zbyt mało szacunku dla samych siebie.
Dopiero po czasie odkrywamy, że przekroczyliśmy niebezpieczną granicę. Wypalenie
występuje w zawodach, w których najważniejsze są relacje międzyludzkie. Czy dosięgnie i nas?

Mobbing
Joanna Żak
Położna, Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Kraków
Mobbing to działanie skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym, długotrwałym nękaniu i zastraszaniu,
wywołując u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej lub poniżenie i ośmieszenie
w celu izolowania go lub wyeliminowania
z zespołu współpracowników.
Pamiętaj: zapisuj wszystkie szykany, notuj

miejsce i czas oraz okoliczności im towarzyszące. Rozmawiaj na ten temat z jak największą liczbą osób. Nie spotykaj się z mobberem
sam na sam. Pokazuj swego tyrana innym.
Zacznij się uczyć, jak odpowiadać na słowne
zaczepki. Znajdź chociaż jedną osobę (najlepiej z autorytetem) w miejscu pracy, która
będzie po twojej stronie.

Nowinki
Anna Gąsiorek
Specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
Często w blokach operacyjnych wykonuje się nowatorskie zabiegi lub wykorzystuje
nowy, nieznany zespołowi sprzęt. Chirurg
chcąc wprowadzić „nowinkę” powinien zebrać zespół, powiedzieć, co będzie robił, jaki
sprzęt będzie potrzebny, jak przygotować pacjenta, jakich problemów można spodziewać
się w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym. Atmosfera podczas zabiegu jest wów6

czas „czysta”, ogranicza się niepotrzebny stres
i bieganie – a co najważniejsze, pacjent jest
bezpieczny!
Niestety, często operator tego nie robi, dziwiąc się potem, że czegoś nie zrobiono, czegoś
nie ma, coś podpięto nie z tej strony. W takich
przypadkach praca zespołowa pozostaje w sferze marzeń, całość przypomina raczej, oparty
na improwizacji, teatr jednego aktora.
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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
Dziekanat WSUZ

R

osnące bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych jest dziś jednym
z najbardziej niepokojących zjawisk
społecznych. W listopadzie 2012 roku bezrobocie wśród absolwentów w Polsce wyniosło
25,8 proc., a w województwie świętokrzyskim – 20,8 proc.
Jednym ze sposobów walki z bezrobociem jest nasze Biuro Karier. Jego podstawowa działalność polega na:
• zbieraniu, klasyfikowaniu i udostępnianiu
ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
• prowadzeniu bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
• pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu
odpowiednich kandydatów na wolne
miejsca pracy oraz staże zawodowe,
• dostarczaniu studentom i absolwentom
WSUZ informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• kierowaniu studentów do właściwych instytucji w celu odbycia praktyk oraz nadzorowania 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 praktyczną. Pozwala ona nauczyć się poruszania
na rynku pracy i maksymalnie skrócić okres
poszukiwania zatrudnienia. Doradzamy jak
odpowiednio sformułować dokumenty aplikacyjne oraz przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej z pracodawcą.

ki, staże oraz wolne miejsca pracy.
Pracodawcy mają możliwość samodzielnego dodawania ogłoszeń poprzez zarejestrowanie 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 Karier będzie rozszerzać swoją ofertę. Jesteśmy
przecież dla Was!

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.
Studenci oraz absolwenci zarejestrowani
w bazie Biura Karier są informowani o organizowanych kursach, szkoleniach, konferencjach, jak również targach pracy.
Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy osobami poszukującymi zatrudnienia, a potencjalnymi pracodawcami. Współpraca z pracodawcami budowana jest przede wszystkim
na organizowaniu spotkań na terenie uczelni
oraz obsłudze ofert pracy. Umożliwiamy pracodawcom znalezienie odpowiednich, dobrze przygotowanych kandydatów na prakty-

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.
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prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki
wykładowca w Wyższej Szkole Umiejętności
Zawodowych w Pińczowie
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rofesor zwyczajny, specjalizacja drugiego stopnia w dziedzinie chirurgii. W swojej karierze zawodowej był
m.in. ordynatorem Oddziału Chirurgii Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz Kliniki
Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Członek wielu organizacji medycznych,
zarówno polskich, jak i zagranicznych, m.in.
Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego
Towarzystwa Gastroenterologicznego, World
Council of Enterostomal Therapy i European Society of Surgical Oncology. W latach
1994-1998, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Ogólnej. Obecnie członek Rady
Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Towarzystwa Urazów Wielonarządowych przy
Ministerstwie Zdrowia.
Autor lub współautor w 367 polskich i zagranicznych publikacjach naukowych. Laureat kilkunastu nagród.

Największym, najpiękniejszym
uniwersytetem świata są ludzie.
Trzeba z nimi rozmawiać. Z każdym.
„Poza problemami ochrony zdrowia bardzo leży mi na sercu problem osób w wieku
podeszłym oraz osób niepełnosprawnych,
którym tak mało miejsca poświęca się w aktualnej społecznej rzeczywistości.
Przez 50 lat mojej pracy zawodowej jako
lekarza chirurga miałem i mam wiele przemyśleń na temat, które tak bardzo wszystkim
nam leżą na sercu – służby zdrowia. Celowo
używam słowa „służby” bowiem w moim pojęciu słowo służba oznacza służenie innemu
człowiekowi, co powinno być największym
wyzwaniem dla każdego z nas.
Moje credo życiowe brzmi: ja żyję dla
innych.”

