Inauguracją roku akademickiego 2021/2022 rozpoczynamy obchody
20 – lecia Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
19 rok działalności Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy rozpoczynamy z liczną grupą
200 osób, studentkami i studentami I roku studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo
oraz grupą 45 osób, słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia”.
Aktualnie kształcimy 400 studentów.
Jako organ założycielski od 2014 roku prowadzimy w Świdnicy Technikum
Ortopedyczne, w którym naukę pobiera 120 uczniów.
Miniony rok akademicki był okresem, w którym funkcjonowanie Wyższej Szkoły
Medycznej w Legnicy było oceniane przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek
i Położnych oraz Polską Komisję Akredytacyjną. Oceny tych instytucji tworzą szeroki obraz,
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w minionych latach oraz jednoznacznie dokładnie określają jakie zadania i jakie zmiany
Uczelnia musi wykonać aby spełniać misję tj. kształcenie brakującej kadry pielęgniarskiej,
zdolnej do pełnej profesjonalnej realizacji swoich umiejętności w zakresie ochrony zdrowia
i ratowania życia ludzkiego w najbliższym czasie.
Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy realizując misję edukacyjną stara się kontynuować
wieloletnią
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średniego
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i sprostać aspiracjom edukacyjnym młodzieży. Dlatego też oferuje nowoczesne kształcenie
o najwyższej jakości w dziedzinie nauk medycznych rozwijając oraz doskonaląc umiejętności
potrzebne w pracy zawodowej.
Osiąganie tych celów możliwe jest poprzez angażowanie kadry dydaktycznej
o najwyższych kwalifikacjach z ośrodków akademickich z Wrocławia i Opola.
Pisząc o wymaganiach jakości kształcenia w wyższych szkołach medycznych musimy
wspomnieć o barierach i utrudnieniach wynikających z COVID-19.
COVID-19, który trzęsie światem pozbawił osoby studiujące tego wszystkiego co było
filarem i podstawą przekazywania aktualnej wiedzy studentom:


ograniczono do minimum spotkania i wykłady bezpośrednie z wybitnymi naukowcami,



ograniczono do minimum spotkania grup studenckich z kadrą,
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nowe formy kształcenia na odległość ograniczyły wrażliwość naukową i spowodowały
mniejszą wrażliwość emocjonalną,



ograniczono do maximum spotkania grup studenckich na terenie Uczelni, pozbawiając
studentów możliwości bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń zawodowych
oraz polemiki i dyskusji naukowej.
Witając studentów, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają studia w naszej

Uczelni w okresie pandemii COVID-19 pragnę zapewnić, iż kadra naszej Uczelni rozumiejąc
wyjątkowo trudny czas aby połączyć realizację nauki na studiach magisterskich na kierunku
Pielęgniarstwo z obowiązkami zawodowymi oraz rodzinnymi, zrobi wszystko co powinno
umożliwić naukę, realizację wymaganego programu studiów i zdobycia oczekiwanego tytułu
magistra pielęgniarstwa.
W roku 2021 tytuł magistra pielęgniarstwa uzyskały 144 osoby.
Kolejny rok będziemy proponowali spotkania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
w trakcie których pragniemy przekazać wiedzę medyczną:


jak żyć zdrowo i bezpiecznie w wieku senioralnym,



jak chronić życie i zdrowie w okresie pandemii COVID-19,

oraz zorganizujemy zajęcia praktyczne, które nauczą i pomogą korzystać z podstawowych
programów informatycznych w pracy z komputerem.
Inaugurując nowy rok akademicki nie sposób nie wspomnieć o ubiegłorocznych
absolwentach którzy potrafili pogodzić naukę z pracą zawodową i innymi obowiązkami.
Poniżej nazwiska absolwentów, którzy legitymują się najwyższą średnią ocen:


Pani mgr pielęgniarstwa Izabela Jóźwiak – średnia ocen 4,96,



Pani mgr pielęgniarstwa Ewa Kasprzak – średnia ocen 4,90,



Pani mgr pielęgniarstwa Urszula Kiełtyka – średnia ocen 4,87.
Wyróżnione osoby zostaną nagrodzone stosownymi gratulacyjnymi dyplomami

okolicznościowymi.
Poniżej przedstawiamy nazwiska absolwentów, którzy zostali wyróżnieni za najlepsze
prace magisterskie:


Pani mgr pielęgniarstwa Joanna Szustka – praca: Wpływ zmianowego systemu pracy na
zachowania zdrowotne czynnych zawodowo pielęgniarek. Praca wyróżniona za autorskie
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uporządkowanie kwestii dotyczących zachowań zdrowotnych zespołów pielęgniarskich.
Promotor pracy dr Marta Gawlik,


Pani mgr pielęgniarstwa Natalia Skupin – praca: Analiza skuteczności i procedur
endoskopowych wykonywanych podczas endoskopowej cholangiopankreatografii
wstecznej (ECPW). W pracy autorka przedstawiła w przystępny i skondensowany sposób
różne aspekty obrazujące analizę skuteczności procedur endoskopowych. Promotor pracy
dr Mariusz Stachowiak,



Pani mgr pielęgniarstwa Nadiia Rohozha – Śliwa - praca: Analiza czasu pracy czynnych
zawodowo pielęgniarek podczas 12 - godzinnego dyżuru na oddziale intensywnej terapii.
Praca stanowi dobry przykład analizy czasu pracy zespołu pielęgniarskiego na oddziałach
OIT w oparciu o klarownie opisaną metodologię. Promotor pracy dr Marta Gawlik,



Pani mgr pielęgniarstwa Ewelina Łamasz – praca: Adaptacja personelu pielęgniarskiego
na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – ocena wyników i porównanie
przebiegu procesu w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Praca stanowi bardzo cenny materiał
źródłowy do wykorzystania przez prowadzących zajęcia ze studentami z zakresu
zarządzania i organizacji pracy. Promotor pracy dr Lucyna Sochocka,



Pani mgr pielęgniarstwa Katarzyna Ozga - praca: Zmienne modulujące jakość życia
pacjentek po zabiegu mastektomii. Na uznanie zasługuje wieloaspektowe przedstawienie
zagadnień związanych z tematem pracy. Promotor dr Marta Gawlik,



Pan mgr pielęgniarstwa Piotr Kilakiewicz – praca: Analiza jakości życia oraz poziomu
wiedzy na temat zdrowego stylu życia wśród pacjentów POZ. Autor porusza w pracy
bardzo ważny i wciąż aktualny temat otyłości dowodząc roli właściwych zachowań
zdrowotnych odgrywających role w jej profilaktyce. Promotor pracy dr Lucyna
Sochocka,



Pani mgr pielęgniarstwa Jolanta Poznańska - praca: Ocena wiedzy kobiet po porodzie na
temat karmienia naturalnego. Praca o wysokiej wartości merytorycznej. Treści mogą
służyć promocji karmienia naturalnego i jego zalet. Promotor pracy dr Mariusz
Stachowiak,



Pani mgr pielęgniarstwa Anna Kumanowska – praca: Znajomość zasad udzielania
pierwszej pomocy w zakresie resuscytacji krążeniowo - oddechowej wśród mieszkańców
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miasta Góra. Praca wyróżnia się przemyślaną i starannie zaplanowaną koncepcją
przeprowadzonych badań, a treści mogą służyć propagowaniu znajomości zasad
udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców miasta Góra. Promotor dr Wiesław
Zielonka – prof. WSM,


Pani mgr pielęgniarstwa Joanna Dura – praca: Analiza stylu życia pracowników ochrony
zdrowia. Praca zasługuje na to, by wyniki badań przedstawić w ramach sympozjum
naukowo – szkoleniowego dla pracowników ochrony zdrowia. Promotor pracy dr Lucyna
Sochocka,



Pani mgr pielęgniarstwa Anna Herbst – Biegańska - praca: Wiedza mieszkańców wsi
Boguszyce na temat profilaktyki udaru mózgu. Praca zasługuje na wyróżnienie ze
względu na znaczenie poznawcze. Promotor dr Wiesław Zielonka – prof. WSM,



Pan mgr pielęgniarstwa Szymon Dorowski – praca: Wiedza ratowników medycznych na
temat stosowania zaleceń i procedur medycznych mających na celu ochronę przed
koronawirusem w dobie pandemii COVID-19. Auror podejmuje w pracy niezwykle
aktualny temat, przeprowadzone badania mogą stanowić zaczątek badań nad
opracowaniem standaryzowanego kwestionariusza badającego wiedzę w powyższym
temacie. Promotor pracy dr Katarzyna Szwamel,



Pani mgr pielęgniarstwa Gabriela Halfar – praca: Czynniki determinujące jakość życia
pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Praca stanowi dobry przykład określenia jakości
życia pacjentów z zespołem jelita drażliwego w oparciu o bardzo dobry dobór narzędzi
i technik badawczych. Promotor pracy dr Marta Gawlik,



Pani mgr pielęgniarstwa Jolanta Jarosz-Pryszczewska – praca: Opinie pacjentów poradni
leczenia bólu na temat stosowanych metod leczenia bólu przewlekłego. Na wyróżnienie
zasługuje przejrzysty sposób pokazania wyników w stosunku do zastosowanych metod
i analizowanych parametrów. Praca jest godna polecenia do wykorzystania jako
zawierająca odpowiedni poziom wiedzy naukowej. Promotor pracy dr Lucyna Sochocka.
Nieodzownym elementem funkcjonowania Uczelni jest aktywna współpraca władz

z przedstawicielami Samorządu Studenckiego. Na szczególne wyróżnienie w tym zakresie
zasługują: Pani mgr pielęgniarstwa Natalia Szymszajner, Pan mgr pielęgniarstwa Patryk
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Zdziarski, Pani mgr pielęgniarstwa Bogusława Maciejonek i Pani mgr pielęgniarstwa Urszula
Kiełtyka.
Wielu studentów WSM w Legnicy uczestniczyło aktywnie w ogólnopolskich
konferencjach, godnie reprezentując Uczelnię. Szczególne wyrazy uznania kierowane są do:
Pana mgr pielęgniarstwa Szymona Dorowskiego, Pani mgr pielęgniarstwa Joanny Szustki, Pani
mgr pielęgniarstwa Katarzyny Ozgi, Pana mgr pielęgniarstwa Przemysława Rabieja, Pani mgr
pielęgniarstwa Elżbiety Dudojć - Budki oraz Pani mgr pielęgniarstwa Izabeli Kosakowskiej.
Bardzo ważnym i niezbędnym elementem kształcenia pielęgniarek jest współpraca
z interesariuszami zewnętrznymi. W zakresie realizacji praktyk zawodowych Wyższa Szkoła
Medyczna w Legnicy współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami leczniczymi z terenu
Dolnego Śląska, województwa lubuskiego czy opolskiego. Poniżej przedstawiono placówki,
którym władze Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy pragną podziękować szczególnie.
Dziękujemy przede wszystkim za zaangażowanie włożone w pomoc przy realizacji programu
studiów na kierunku pielęgniarstwo w trudnym czasie pandemii.
Szczególne podziękowania za zaangażowanie, poświęcenie, dzielenie się swoją wiedzą
i umiejętnościami kierujemy do opiekunów - mentorów praktyk zawodowych, którzy pracują
we wszystkich przedstawionych niżej placówkach.
Podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Anny Płotnickiej – Mieloch oraz Pani Beaty
Łabowicz Pielęgniarki Naczelnej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
Dziękujemy za umożliwienie realizacji efektów uczenia się na kierunku pielęgniarstwo
i aktywne włączenie się w proces kształcenia pielęgniarek.
Kolejne podziękowania składamy na ręce Pani Dyrektor Joanny Bronowickiej,
reprezentującej Pogotowie Ratunkowe w Legnicy. Pracownicy placówki brali aktywny udział
w przygotowaniu konferencji naukowo - szkoleniowej.
Kolejną placówką z którą współpracujemy w zakresie realizacji praktyk zawodowych jest
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi. Podziękowania kierujemy do Pana Dyrektora
Rafała Koronkiewicza oraz Pani Grażyny Miszczyk – Pielęgniarki Naczelnej.
Dziękujemy:

Dyrekcji

Specjalistycznego

Szpitala

im.

A.

Sokołowskiego

w Wałbrzychu, Pani Adrianie Tomusiak oraz Pani Małgorzacie Wasiek – Pielęgniarce
Naczelnej, Panu Dyrektorowi płk. Arturowi Lipczyńskiemu oraz Pani Monice Gryczyńskiej –
Pielęgniarce Naczelnej ze 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ
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w Żarach, Panu Dyrektorowi Nikołajowi Lambrinow oraz Pani Monice Kumaczek –
Pielęgniarce Naczelnej z Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
w Jeleniej Górze, Panu Komendantowi płk. Wojciechowi Tańskiemu i Pielęgniarce Naczelnej
Pani Ewie Pielichowskiej z 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we
Wrocławiu, Panu Prezesowi Zarządu Markowi Działoszyńskiemu oraz Pani Weronice
Rozenberger – Pielęgniarce Naczelnej ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Panu
Dyrektorowi Kamilowi Barczykowi i Pielęgniarce Naczelnej Pani Barbarze Kozomaricz
z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Panu Dyrektorowi Jarosławowi Karbowskiemu
oraz Pielęgniarce Naczelnej Pani Izabeli Pawlak z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Panu Dyrektorowi Adamowi Maciejczykowi oraz Pani
Władysławie Głowacz – Pielęgniarce Naczelnej z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we
Wrocławiu.
Nowy rok akademicki 2021/2022 stawia przed Uczelnią nowe wyzwania.
Organizując zajęcia na kierunku pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
wychodzi naprzeciw „Wytycznym bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii”, które zostały opublikowane przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z tym, ze względów bezpieczeństwa zajęcia
odbywające się w dużych grupach prowadzone mogą być z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, praktyki zawodowe mogą być – na wniosek studenta - realizowane
w miejscu zamieszkania studenta, a konsultacje z wykładowcami za pośrednictwem
komunikacyjnych kanałów online lub stacjonarnie w siedzibie Uczelni z zachowaniem
procedur bezpieczeństwa.
Wszyscy studenci Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy mogą korzystać z różnych form
wsparcia finansowego: stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych czy
Rektora. Osoby, które znalazły się w trudnej przejściowej sytuacji życiowej mogą starać się
o zapomogi. Inną formą wsparcia studentów w procesie kształcenia jest możliwość rozłożenia
opłaty czesnego na dogodne raty, a w wyjątkowych przypadkach odstąpienie od opłaty
czesnego. W 2021 roku Uczelnia wypłaciła ogółem 177.335,00 złotych w ramach stypendiów
i zapomóg, w tym:


43.935,00 złotych w ramach zapomóg,



25.900,00 złotych w ramach stypendiów dla niepełnosprawnych,
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25.000,00 złotych w ramach stypendiów socjalnych,



82.500,00 złotych w ramach stypendiów Rektora dla najlepszych studentów.
Do wykorzystania pozostała jeszcze pula 90.000,00 zł z czego 20.000,00 zł

z przeznaczeniem na zapomogi (COVID-19 i inne zdarzenia losowe).
Podczas inauguracji roku akademickiego należy wspomnieć także o życiu naukowym
Uczelni.
W roku akademickim 2020/2021 Wyższa Szkoła Medyczna wspólnie z Pogotowiem
Ratunkowym w Legnicy zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową
„Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne”. Konferencja przebiegała w formule
online i zgromadziła ponad 165 uczestników reprezentujących ponad 25 różnych podmiotów,
placówek i uczelni wyższych. Tematyka wystąpień sesji naukowej nawiązywała do zagadnień
związanych z pracą zawodową pielęgniarek i ratowników medycznych.
W tym roku akademickim zaplanowane są dwie konferencje naukowo - szkoleniowe,
tematyką wpisujące się w profil kształcenia Uczelni. Będą to: Ogólnopolska Konferencja
Naukowo - Szkoleniowa „Potrzeby i możliwości kształcenia pielęgniarek i ratowników
medycznych do zarządzania w ochronie zdrowia” oraz druga z cyklicznych „Legnickich
Interdyscyplinarnych Spotkań Medycznych”.
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