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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

O “Słowiku” inaczej
PWSZ · 25 maja 2020

Mimo pewnych ograniczeń, studenci II roku EPiW nie próżnują. W ramach zajęć
prowadzonych przez dr A. Ostrowską “Oferty zajęć wspierające gotowość do
nauki czytania i pisania” studenci zachęcają do zapoznania się z baśnią “Słowik”.
Spektakl pod tym tytułem będzie zrealizowany przez uczniów I LO w Głogowie, którzy
współpracują z Teatrem Lubuskim w Zielonej Górze.
Baśń SŁOWIK
Baśń SŁOWIK – karta pracy
Posted in Aktualności | No Comments »

Odbiór legitymacji studenckich
PWSZ · 22 maja 2020
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Dla studentów o numerach albumu (według listy powyżej) są przygotowane do
odbioru legitymacje studenckie.

Dokument należy odebrać w Dziekanacie w terminach:
– 25 maja 2020r w godzinach: 10.00-14.00
– 26 maja 2020r w godzinach: 10.00-14.00
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– 27 maja 2020r w godzinach: 08.00-10.00

Posted in Aktualności | No Comments »

Informacja w sprawie ważności elektronicznych
legitymacji studenckich (ELS)
PWSZ · 21 maja 2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie
informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U
z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie
przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich.
Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji
Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w
okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60
dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności
potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji,
które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie
funkcjonowania uczelni.
Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu
przedłużenia ważności ww. legitymacji.
Informacje zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewodów,
Marszałków i banków
Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal
ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r.
(zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną
ważne.
Posted in Aktualności | No Comments »
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Organizacja pracy dziekanatu
PWSZ · 20 maja 2020
wizyty studentów są ograniczone do niezbędnego minimum, obsługę realizujemy
przede wszystkim w sposób zdalny
obsługę administracyjną studentów prowadzimy za pomocą środków
porozumiewania się na odległość. W przypadku konieczności przesłania
dokumentacji, przyjmujemy za wystarczające uwierzytelnienie wykorzystanie adresu
mailowego rejestrowanego w domenie uczelnianej. W przypadku konieczności
złożenia oryginału dokumentu, przyjmujemy dokumenty podpisane podpisem
elektronicznym albo profilem zaufanym lub przesłanie dokumentów Pocztą Polską
strefa dla studentów jest oddzielona od strefy biurowej dodatkową przesłoną
ochronną z pleksi, z możliwością przekazania dokumentów. Stanowisko jest
wyposażone w pojemniki na dokumenty, dokumenty przekazywane do dziekanatu są
dezynfekowane lub poddane kwarantannie, środki piśmiennicze są dezynfekowane
po każdym użyciu
wymagane jest zachowanie zalecanej przepisami odległości między osobami
przebywającymi w jednym pomieszczeniu, na określonym metrażu, jak również przed
dziekanatem.

W dziekanacie może przebywać tylko jedna osoba, poza pracownikami Uczelni!
prowadzimy rejestr osób odwiedzających (imię, nazwisko, numer telefonu)
udostępniamy płyn dezynfekujący przy stanowisku obsługi studentów
wymagane jest zasłanianie ust i nosa, przez studentów oraz zakładanie rękawiczek
jednorazowych
zaleca się telefoniczne umówienie dla uniknięcia kolejek i gromadzenia;
Posted in Aktualności | No Comments »

Ważne informacje dla studentów
PWSZ · 19 maja 2020

Ważne informacje dla studentów
w związku z częściowym przywracaniem działalności PWSZ w Głogowie w
okresie trwającego zagrożenia wirusem COVID-19
Zajęcia dydaktyczne
Do końca semestru zarówno zajęcia, jak i większość zaliczeń, odbywać się będzie
zdalnie, z wyłączeniem niektórych laboratoriów.
Obecnie Dyrektorzy Instytutów analizują warunki i możliwości prowadzenia zajęć
laboratoryjnych i ćwiczeniowych w trybie stacjonarnym. Laboratoria, które trzeba
przeprowadzić stacjonarnie, będą uruchamiane od 25 maja przy zachowaniu wszelkich
środków ostrożności: odpowiedniego dystansu i środków ochrony osobistej. Trzeba
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liczyć się z nowym planem zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmą Dyrektorzy
Instytutów poszczególnych kierunków.
Letnia sesja egzaminacyjna
Zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się w trybie zdalnym lub na terenie Uczelni.
W przypadku realizacji egzaminów i kolokwiów w sposób tradycyjny na terenie
Uczelni, muszą się ono odbywać przy podziale na małe grupy, z zachowaniem
warunków ostrożności. Proszę porozmawiać na temat zaliczeń z wykładowcami i
wspólnie ustalić zasady, które pozwolą zaliczyć Wam przedmioty.
Obrony prac dyplomowych
Możliwe są dwie formy egzaminów dyplomowych: zdalne i przeprowadzone na terenie
Uczelni z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Decyzje w sprawie
wyboru formy egzaminu dla danej grupy studentów podejmą Dyrektorzy Instytutów
oni też poinformują Was o przyjętej formie egzaminu oraz przedstawią zasady i
wymogi co do ich przeprowadzania. Przerwy między poszczególnymi egzaminami będą
dłuższe, aby nie dopuścić do gromadzenia się na korytarzach zdających, udział osób
towarzyszących jest niewskazany.
Konsultacje bezpośrednie dla studentów są możliwe. Zaleca się jednak konsultacje
przeprowadzone w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.
Administracja Uczelni pracuje, ale należy ograniczyć do minimum bezpośredni
kontakt. Zaleca się korzystanie z korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
Więcej informacji już wkrótce na stronach Instytutów.
PROREKTOR dr inż. Elżbieta Banaczyk
Posted in Aktualności | No Comments »

Odbiór legitymacji studenckich
PWSZ · 12 maja 2020

Legitymacje do odbioru dla studentów o numerach albumu:
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Dla studentów o numerach albumu (według listy powyżej) są przygotowane do odbioru
legitymacje studenckie.
Dokument należy odebrać w Dziekanacie w terminach:
– 13 maja 2020r w godzinach: 10.00-14.00
– 14 maja 2020r w godzinach: 10.00-14.00
– 15 maja 2020r w godzinach: 08.00-10.00
Posted in Aktualności | No Comments »

Święto wszystkich pielęgniarek
PWSZ · 12 maja 2020

Każdego roku, 12 maja, w rocznicę urodzin najsłynniejszej pielęgniarki na
świecie – Florence Nightingale (ur.12.05.1820. zm.13.08.1910) obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Rok 2020, w którym przypada 200.
rocznica urodzin Florence, został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem
Pielęgniarek i Położnych.
Lada moment do grona obchodzących to święto dołączą pierwsi absolwenci studiów
pielęgniarskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Za kilka
tygodni zakończą trzyletnie studia licencjackie uzyskując pełne kwalifikacje i prawo
do wykonywania zawodu pielęgniarki. Znacząca część z nich zasili kadry
Głogowskiego Szpitala Powiatowego oraz Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.
Na innych czekają placówki w całych regionie. Część absolwentów z pewnością
podejmie kolejny etap kształcenia w PWSZ w Głogowie. Uczelnia otwiera bowiem
studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo i czeka już tylko na oficjalną zgodę
MNiSW.
Z dumą należy podkreślić, że coraz więcej obszarów opieki zostaje
zdominowanych przez świetnie przygotowane zawodowo pielęgniarki. W części z nich
jesteśmy samodzielnymi fachowcami, w innych równorzędnymi członkami zespołów
świadczących usługi na rzecz pacjenta, rodziny, środowiska. W tym celu ciągle się
doskonalimy, pracujemy nad rozwojem naszego zawodu – mówi wykładowca PWSZ w
Głogowie, dr n. med., mgr piel. Elżbieta Garwacka-Czachor – Wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Studenci pielęgniarstwa w głogowskiej PWSZ uczą się w profesjonalnych salach
dydaktycznych i pracowniach pod okiem specjalistów w tej dziedzinie – zarówno
pracowników naukowych, jak i praktyków. Już niebawem będą też doskonalić swoje
umiejętności w Centrum Symulacji Medycznej, które powstaje w uczelni. To cały
zespół pomieszczeń dydaktycznych odwzorowujących naturalne warunki pracy
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pielęgniarek. Wyposażone w najnowocześniejsze fantomy, symulatory czy
trenażery, pozwolą wiernie odtworzyć sytuacje z jakimi pielęgniarka może się
spotkać w przyszłej pracy – w sali operacyjnej, gabinecie zabiegowym, sali
chorych
czy
na
ulicy.
Takie
warunki
dają możliwość
wielokrotnego powtarzania czynności, aż do osiągnięcia perfekcji.
Studenci korzystają także z licznych programów wspierających ich w procesie
kształcenia. Jednym z nich jest program stypendiów fundowanych, który uczelnia
realizuje wspólnie z Głogowskim Szpitalem Powiatowym oraz Miedziowym Centrum
Zdrowia w Lubinie.
Zachęcam młodzież do kształcenia się w zawodzie pielęgniarki. Jest on nie tylko
bardzo potrzebny, ale również dający szerokie możliwości rozwoju i pracy oraz, co
niezwykle ważne, wdzięczności ludzi korzystających z naszej pomocy. Dla mnie zawsze
był piękny i pomimo rożnych zawodowych zakrętów nigdy nie żałowałam, że właśnie
tak potoczyło się moje zawodowe życie. Szkoda, że zbliżam się do emerytury, co
w pewnym sensie kończy tę fantastyczną przygodę – dodaje dr Elżbieta GarwackaCzachor.
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki obchodzony jest zazwyczaj podczas uroczystości
często połączonych z konferencją naukowo-szkoleniową lub akcją profilaktyczną
skierowaną do społeczeństwa. Niestety, ze względu na sytuację epidemiologiczną
związaną z chorobą koronawirusową (COVID-19), zaplanowane na maj
wydarzenia zostały odwołane. 5 lutego natomiast w Ministerstwie Zdrowia
odbyła się inauguracja Międzynarodowej Kampanii NursingNow 2020, która ma
podkreślić ogromną rolę pielęgniarek i położnych w ochronie zdrowia.
Głównymi uczestnikami tego wydarzenia byli studenci pielęgniarstwa, w tym również
studentki PWSZ w Głogowie.
Florence Nightingale była angielską pielęgniarką i działaczką społeczną, twórczynią
nowoczesnego pielęgniarstwa, która w oparciu o swoją praktykę pielęgniarki wojennej
(w czasie wojny krymskiej) wypracowała podwaliny zasad pracy i zachowań, na
których zbudowane zostały współczesne standardy zawodu pielęgniarki. Była autorką
pierwszych publikacji książkowych z zakresu pielęgniarstwa, a w 1860 roku założyła
pierwszą świecką szkołę pielęgniarstwa przy szpitalu św. Tomasza w Londynie.
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