Pielęgniarstwo jest zawodem wymagającym.
Liczy się nie tylko wiedza medyczna, ale też
kompetencje społeczne – przede wszystkim
wrażliwość na drugiego człowieka, umiejętność
nawiązywania dobrych relacji z pacjentem.
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Szymon Czerniawski
od zawsze chciał studiować
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Na naszym wydziale działają pielęgniarskie
koła naukowe, które pozwalają rozwijać się
w konkretnym kierunku, zdobywać nową wiedzę
i angażować się społecznie w życie wrocławian.
Wrocław to doskonałe miejsce, by uczyć się
otwartości na innych, realizować swoje pasje
i spełniać marzenia.
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PIELĘGNIARSTWO
3-LETNIE STUDIA LICENCJACKIE
– STACJONARNE
2-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE
– STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Pielęgniarstwo to profesjonalna opieka i pielęgnowanie
chorych, ich rehabilitacja, leczenie oraz edukacja
i szerzenie promocji zdrowia. Przedstawiciele tego zawodu
stanowią nieodłączną część zespołu medycznego. Atutem
studiowania pielęgniarstwa na Uniwersytecie Medycznym
we Wrocławiu są zajęcia praktyczne w dwóch szpitalach
klinicznych naszej uczelni i innych szpitalach, a także
współpracujących jednostkach medycznych i ambulatoriach.

Od roku akademickiego 2017/2018 czeka nas przełom
w dydaktyce. Do dyspozycji studentów oddamy
nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, które umożliwi
naukę na specjalistycznych symulatorach. Studenci będą
opanowywać podstawowe umiejętności i procedury
medyczne w interdyscyplinarnych zespołach. W salach
wysokiej wierności będą mierzyć się z ekstremalnymi
sytuacjami, które spotkać ich mogą na sali operacyjnej,
szpitalnym oddziale ratunkowym czy bloku porodowym.

REKRUTACJA NA 3-LETNIE
STUDIA LICENCJACKIE
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Międzynarodowe projekty prowadzone na uczelni
są szansą na zdobycie bezcennego doświadczenia
i poznania nowoczesnych rozwiązań stosowanych
przez najlepsze europejskie szpitale.

Wybrałem pielęgniarstwo, bo jest ono jednym z nielicznych
kierunków, który daje pewność zatrudnienia w zawodzie
zgodnie z własnymi marzeniami. Nie jest to zawód dla
każdego, ale połączenie profesjonalizmu w przygotowaniu
się do jego wykonywania i pasja, bez której ta praca nie ma
sensu, przekładają się na niezwykłe efekty – wdzięczność
i zadowolenie pacjentów powracających do zdrowia.

Nauka rozpoczyna się od przedmiotów ogólnych (np. język
obcy, filozofia, etyka) i podstawowych: anatomii, fizjologii,
farmakologii, mikrobiologii, biochemii itp. W program
wchodzą także przedmioty kierunkowe czyli: podstawy
pielęgniarstwa, promocja zdrowia, przedmioty kliniczne
oraz pielęgniarstwo z zakresu różnych dziedzin, rehabilitacja
i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych itd.
Pielęgniarstwo łączy w sobie psychologię, pedagogikę
i fizjoterapię, co sprawia, że studia nie należą do nudnych.
Mamy wykłady, ćwiczenia i laboratoria, ale najważniejsze
są praktyki, które sprawdzają nasze postawy, wiedzę
i umiejętności.

