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Tryb studiów: stacjonarny  

Profil kształcenia: praktyczny  

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)  

Tytuł: licencjat pielęgniarstwa; wykształcenie wyższe 

Dyscyplina wiodąca:  nauki medyczne  

Kontynuacja kształcenia: możliwość podjęcia dalszej edukacji na kierunku pielęgniarstwo 

II stopnia ( tytuł mgr pielęgniarstwa)  od 2021 roku także w PWSZ  

w Głogowie. 

 

Dokładny opis kierunku oraz zasady rekrutacji dostępne są na stronie PWSZ w Głogowie 

www.pwsz.glogow.pl 

 

Studiowanie pielęgniarstwa to zdobywanie wiedzy  i umiejętności do sprawowania opieki 

pielęgniarskiej w ramach regulowanego, wolnego i  samodzielnego zawodu medycznego.  

Program oraz profil  kształcenia przygotowuje do wykonywania zawodu pielęgniarki w 

oparciu o wiedzę i tradycję, kształtując umiejętności i postawy zawodowe gwarantujące 

pacjentom profesjonalną, zindywidualizowaną i holistyczną opiekę. 

Program oraz przebieg procesu kształcenia 

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć praktycznych, 

praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta. 

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego składającego się z część 

teoretycznej, praktycznej oraz obrony pracy dyplomowej opartej na analizie indywidualnego 

przypadku.    

Absolwenci 

Absolwent zdobywa wyższe wykształcenie i tytuł licencjata pielęgniarstwa. Przygotowany 

jest do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarskim w placówkach medycznych o różnej 

specyfice,  może pracować z różnymi pacjentami niezależnie od stanu bio-psycho-

społecznego i wieku (pacjent zdrowy, chory, niepełnosprawny; dziecko, dorosły). 

Przygotowany jest także do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, jak 

również do świadczenia usług pielęgniarskich w domu chorego, szpitalu, hospicjum czy 

przychodni.         

Perspektywy rozwoju  zawodowego 

Absolwent studiów pierwszego stopnia z tytułem licencjata pielęgniarstwa jest przygotowany 

do podjęcia pracy zawodowej w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz. Może także podjąć studia 

II stopnia oraz doskonalenie zawodowe w różnych formach kształcenia podyplomowego. 

Absolwent staje się także członkiem Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 

który sprawuje pieczę nad właściwym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej. 

   

Atuty studiowania w PWSZ w Głogowie 

1. Nowoczesna baza dydaktyczna (m.in. pracownie umiejętności pielęgniarskich, 

powstające Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych) 

2. bogate zaplecze biblioteczne  

3. wspieranie aktywności studentów w różnych formach działalności np. w ramach 

studenckiego koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

4. wsparcie stypendialne na poziomie Uczelni oraz niektórych  podmiotów leczniczych 

5. dostępność do żłobka uczelnianego 

6. możliwość aktywności sportowej- do dyspozycji studentów basen, kort tenisowy 

http://www.pwsz.glogow.pl/

