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Tryb studiów: stacjonarny  

Profil kształcenia: praktyczny  

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)  

Tytuł: magister  pielęgniarstwa; wykształcenie wyższe 

Dyscyplina wiodąca:  nauki medyczne  

Kontynuacja kształcenia: możliwość podjęcia dalszej edukacji- studia III  stopnia 

Rekrutacja- ukończone studia I stopnia – licencjat pielęgniarstwa   

 

 

Podjęcie studiów II stopnia to kolejny etap rozwoju zawodowego, umożliwiającego 

zdobycie tytułu mgr pielęgniarstwa i tym samym wzrostu umiejętności i możliwości 

awansu zawodowego. Studia II stopnia przygotowują studentów do rozwoju praktyki 

pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych, wdrażania 

podstawowej i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych 

(EBN), wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki 

pielęgniarskiej. 

Program oraz przebieg procesu kształcenia 

Program studiów  opiera się na standardach kształcenia, określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obejmuje obszar nauk medycznych oraz nauk o 

zdrowiu, a także nauki społeczne i humanistyczne; zaawansowaną praktykę 

pielęgniarską; badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa; praktyki zawodowe. 

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, praktyk zawodowych. 

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego składającego się z 

część teoretycznej, praktycznej oraz obrony pracy dyplomowej- magisterskiej.   

      

Absolwenci 

Absolwenci przygotowani są m.in. do podejmowania pracy w specjalistycznych 

oddziałach i pracowniach np. pracowni endoskopowej, stacji dializ; posiadają 

umiejętności do prowadzenia promocji zdrowia i edukacji pacjentów;  przygotowani są 

do zadań związanych z zarządzaniem w pielęgniarstwie; prowadzenia nauczania zawodu 

pielęgniarki, podejmowania  zadań związanych z  doskonaleniem  zawodowym 

pielęgniarek oraz  prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa.  

Perspektywy rozwoju  zawodowego 

Absolwent studiów II stopnia podobnie jak absolwent studiów I stopnia nie tylko posiada 

możliwość, ale także obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego. Perspektywa 

podjęcia pracy w Szpitalu, Przychodni,  na Uczelni lub prowadzenie własnej 

indywidualnej praktyki zawodowej daje komfort wyboru zgodnie z własnymi  

zainteresowaniami zawodowymi.  

           

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


Atuty studiowania w PWSZ w Głogowie 

1. Nowoczesna baza dydaktyczna 

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 


