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OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WARSZTATY DLA  
STUDENTEK I STUDENTÓW WSZYSTKICH KIERUNKÓW 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na 
warsztaty z zakresu symulacji medycznych dla studentek i studentów uczelni w ramach 
projektu pn: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do 
poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej  
w Głogowie” (nr POWR.05.03.00-00-0021/19), realizowanego z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
  
Warsztaty stacjonarne realizowane w Uczelni obejmują: warsztaty symulacyjne dotyczące 
różnych specjalności medycznych, w których mogą znaleźć zatrudnienie absolwenci uczelni, 
w tym wspólny trening zespołów medycznych na wielu poziomach i specjalizacjach 
świadczenia opieki medyczne np.: odbieranie porodu w warunkach poza szpitalnych, asysta 
podczas zabiegów chirurgicznych, praca z anestezjologiem podczas wprowadzenia do 
znieczulenia i wybudzenia pacjenta. W wyniku realizacji szkolenia student nabędzie 
umiejętności oceny urazu pacjenta w szczególnych warunkach ograniczonej przestrzeni  
i utrudnionego dostępu, w obliczu narastającej stale liczby wypadków komunikacyjnych, 
szczegółowe techniki wdrażane w trakcie stabilizacji wstępnej poszkodowanego, umiejętności 
kompleksowej opieki nad pacjentem, aż do momentu przekazania go na określony oddział 
specjalistyczny, umiejętności z zakresu zaawansowanych czynności podtrzymujących życie, 
ale także z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Łączone grupy 
studenckie z różnych kierunków, medycznych umożliwią nabycie umiejętności dotyczących 
pracy w zespołach i współpracy pomiędzy zespołami. 
Warsztaty realizowane będą w dniu 8 kwietnia 2022 r. 
 
Składanie dokumentów rekrutacyjnych:  
Rekrutacja będzie odbywać się w Biurze Projektu (pok.119): PWSZ w Głogowie, ul. Piotra 
Skargi 5, w terminie od 31.03.2022 r. do 07.04.2022 r. do godz. 12.00  
Dokumentację zgłoszeniową należy złożyć w Biurze Projektu (czynne od 8:00-15:00).  
Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie 
internetowej uczelni. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu. 
 
WNIOSEK:  

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

