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Nie bój się!
Studiuj!
Ucz się!
Przed maturzystami i absolwentami innych szkół niż średnie teraz
jedna z poważniejszych decyzji w życiu. Gdzie się uczyć? I czego?
Czy zdecydować się na studia? Czy na zdobycie szybkiego zawodu
w szkołach policealnych? Ci, którzy chcą się nadal uczyć w Siedlcach, mogą narzekać tylko na klęskę urodzaju, bo do wyboru mają
mnóstwo kierunków studiów w niemal wszystkich dziedzinach:
począwszy od tych medycznych po prawo czy budownictwo.
Czasem serce wyrywa się przed rozum i chce się studiować kierunek, który
jest pasją, ale jest niekoniecznie dobrze
płatny. Bo tych płatnych jest sporo.
Przede wszystkim ostatni rok pokazał,
że na brak pracy nie może narzekać
nikt z wykształceniem medycznym lub
okołomedycznym. Dyrektorzy szpitali
i właściciele przychodni zagospodarowali niemal wszystkich: począwszy
od lekarzy, pielęgniarek, ratowników
medycznych po opiekunki medyczne
czy rejestratorki. I pewnie jeszcze długo
w tej branży pracy nie zabraknie. Ba!
Zapotrzebowanie będzie ciągle rosło,
bo społeczeństwo się starzeje.
Nie mniej pracy jest dla budowlańców, ekonomistów czy księgowych.
A w tych zawodach kształci sporo sie-

dleckich uczelni i szkół wyższych.
Z własnej perspektywy mogę jednak
powiedzieć, że decyzji o wyborze kierunku kształcenia nie należy traktować
jako tego na całe życie. Takie mamy czasy, że podobno zawód będziemy zmienić co kilka - kilkanaście lat. Nie należy
się też obawiać nowego kierunku. Bo
czego się bać? Tego, że jego ukończenie
zajmie nam trochę czasu? Czas przecież
i tak upłynie, a 2-3 czy nawet 5 lat upłyną nam tak szybko, że jeszcze dobrze się
nie rozpędzimy, a już będzie koniec.
W Siedlcach jest bardzo bogata oferta studiów podyplomowych czy szkół
policealnych dla ludzi w każdym wieku.
Jak mówią nam dyrektorzy, najstarsi
słuchacze czy studenci mają nawet około 70 lat! I oni pokazują, że można! (jj)

Centrum Kształcenia Plejada funkcjonuje
w Siedlcach od ponad dwudziestu lat. Zróżnicowana i szeroka oferta kierunków kształcenia
sprawia, iż każdy znajdzie zawód dostosowany
do jego potrzeb i możliwości. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone we własnym budynku
dydaktycznym, w dogodnym dla osób pracujących systemie kształcenia (zaocznym, stacjonarnym lub dziennym). Obecnie do najbardziej
popularnych, kierunków należą zawody medyczne, takie jak: technik farmaceutyczny,
higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji
medycznej, technik masażysta, opiekun
medyczny, technik usług kosmetycznych,
technik bhp. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w dobrze
wyposażonych pracowniach specjalistycznych
- pomogą słuchaczom przygotować się do egzaminu zawodowego i w przyszłości odpowiedzialnie i zaangażowaniem wykonywać zdobyty
zawód. Szeroka oferta kursów doszkalających
daje szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych lub przebranżowienia się na dynamicznie
rozwijającym się rynku pracy. Wszystkie osoby
zainteresowane zapoznanym się z ofertą edukacyjną prosimy o kontakt pod numerem telefonu
25 632 91 31, www.plejada.edu.pl
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Zapewniamy pewną przyszłość
Proponowane przez nas opłaty za
studia nadal są konkurencyjne. Chcielibyśmy, aby tak pozostało. Nie oznacza
to oszczędności w modernizacji bazy
dydaktycznej. Nasze pracownie wciąż
są unowocześniane. Zależy nam, aby
studenci mogli w jednym miejscu, na
terenie kampusu, zdobyć umiejętności
praktyczne, które potem wykorzystają w pracy medyka. Studenci są również przygotowywani do pracy
w warunkach ekstremalnych, np.
do masowego zagrożenia epidemiologicznego. To niezbędne,
szczególnie w przypadku studentów kierunku pielęgniarstwo.
Praktyki zawodu uczą w WUMed
doświadczeni specjaliści. Zatrudniamy wykładowców, legitymujących się znaczącym dorobkiem
naukowym oraz praktycznym.
Coraz intensywniej włączamy ekspertów zewnętrznych,
w szczególności z obszaru nauk
o zdrowiu i nauk technicznych
powiązanych interdyscyplinarnie
z systemem ochrony zdrowia.
Współpracujemy z renomowanymi placówkami ochrony zdrowia
w zakresie praktyk studenckich
i staży zawodowych - uzupełnia
dr Dębski.
Do dyspozycji studentów oddano m.in. pracownie: umiejętności pielęgniarskich dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych,
badań fizykalnych, podstaw ratownictwa medycznego, kinezy-

- Co dzisiaj będziemy robić? – pytają 4-latki, wbiegając
na zajęcia w Akademii Językowej Perfect w Siedlcach.

W wakacje też uczą!
Właścicielka Akademii Językowej Perfect w Siedlcach, Sylwia Rychlik od początku wiedziała,
że tworząc swoją szkołę językową, wdroży też
autorskie metody nauczania. W każdej sali jej
placówki znajdują się projektory i tablice inter-aktywne. Słówek można się uczyć za pomocą
aplikacji w telefonie, a dzieci na zajęciach korzystają z interaktywnych książek.
- Moi uczniowie podczas zajęć powtarzali mi,
że gdyby byli uczeni tak od początku, to byliby na dużo wyższym poziomie – mówi Sylwia
Rychlik. – Wtedy postanowiłam, że czas już na
otwarcie własnej szkoły.
To było 6 lat temu. Od tego czasu Akademię
Językową Perfect ukończyło już ponad 500
uczniów – od maluchów po dorosłych. W tej
chwili szkoła mieści się przy ulicy Kazimierzowskiej, ale już niedługo. Od września Akademia
będzie się mieściła przy ulicy Starowiejskiej, tuż
obok budynku Novego Kina.
Najmłodsi uczniowie Akademii mają 4 lata. Dla
dzieci w wieku 4-6 lat są tworzone specjalne
grupy. Każda z nich ma zajęcia raz w tygodniu,
po 1,5 godziny.
- Na początku zwykle rodzice zastanawiają się,
czy ich dziecko wytrzyma tyle na jednych zajęciach. Potem jednak widzą, że to nie są lekcje
w szkolnych ławkach, tylko na poduchach,
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położne, ratownicy medyczni i fizjoterapeuci. W tym celu powołano Instytut
Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.
W sytuacji pandemii uczelnia prowadzi nauczanie hybrydowe. Zajęcia
praktyczne odbywają się w rygorze
sanitarnym.
Więcej informacji na:
www.wumed.edu.pl

PERFECT Akademia Językowa

Siedlce, ul. Kazimierzowska 34, tel. 504 126 249, 509 066 575
adres e-mail: perfectenglishsiedlce@gmail.com

Jakie ścieżki edukacyjne proponujemy naszym
kursantom?
wiek 4-6 lat Autorskie zajęcia, które opierają się na idealnie połączonym schemacie, 60 min to lekcja języka angielskiego poprzez zabawę, a następnie 30 min jest przeznaczone na warsztaty sensoryczno-manualne, a raz w miesiącu kulinarne. Wszystko 100% po angielsku!
Ten autorski schemat zajęć nasi uczniowie pokochali bardzo i jesteśmy z
niego przeogromnie dumni. Czas trwania zajęć: 1 x tyg., 60 min lub 90 min
dzieci klas 1-3 Oferujemy zajęcia raz w tygodniu w wymiarze
dwóch godzin i od razu odpowiadamy na pytanie: nie, to nie jest za
długo. Prowadzimy zajęcia w bardzo kreatywny i atrakcyjny sposób, na
koniec uczniowie pytają: „Dlaczego jest już koniec lekcji?!”. Podczas tych
zajęć nasi uczniowie osiągają taki poziom, dzięki któremu bez problemu
radzą sobie z materiałem szkolnym, a nawet wyprzedzają go o 2 lata!
Czas trwania zajęć: 1 x tyg., 2h
uczniowie klas 4-7 Ten program ma na celu perfekcyjnie przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, poznajemy całą gramatykę, struktury, środki językowe, a także skupiamy się na wyćwiczeniu umiejętności
pisania oraz czytania. Często funkcjonuje tutaj układ zajęć, w którym
jedna lekcja (gramatyczna) jest prowadzona przez polskiego nauczyciela, a druga lekcja (konwersacyjna) przez anglojęzycznego lektora,
podczas której szlifujemy umiejętność komunikacji. Czas trwania zajęć:
2 x tyg., 1.5h
uczniowie klasy 8 Nasi kursanci podczas takiego kursu od
pierwszych zajęć są przygotowywani do osiągnięcia jak najwyższego
wyniku podczas egzaminu. Lekcje są oparte na bardzo dobrze zaplanowanej i skutecznej metodzie, dzięki której już niejeden z naszych
uczniów osiągnął satysfakcjonujący wynik. Jeden z naszych uczniów
poprawił swój wynik z początkowych 28% do finalnych 80%! Jest to
bardzo intensywny kurs z perfekcyjnie zaplanowaną ścieżką zajęć, tak,
aby osiągnąć sukces! Czas trwania zajęć: 2 x tyg., 1.5 h lub 1 x tyg., 3h
uczniowie szkoły średniej
W tym miejscu proponujemy aż trzy ścieżki rozwoju:
• matura podstawowa Kurs pozwalający zdać maturę podstawową na wysokim poziomie. Podczas zajęć oswajamy uczniów
z typowymi zadaniami maturalnymi, od podstaw i jak najdokładniej tłumaczymy zakres gramatyczny obowiązujący na maturze oraz uczymy
najczęściej powtarzających się słów i zwrotów. Często formy pisemne,
dziesiątki zadań ze słuchania i przerobionych arkuszy z lat poprzednich
pozwolą każdemu nie martwić się tym, czy zdadzą maturę, a w osiągnięciu bardzo dobrych wyników. Czas trwania zajęć: 2 x tyg., 1.5 h lub
1 x tyg., 3h
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• matura rozszerzona Zajęcia przygotowujące uczniów do jak
najlepszego zdania matury rozszerzonej, podczas których dogłębnie
przerabiamy cały zakres gramatyczny oraz najważniejsze słownictwo
z tematyki wymaganej na egzaminie maturalnym. Podczas kursu
uczniowie dostają dziesiątki cennych wskazówek i porad, pozwalających
im zdać maturę z wysokim wynikiem, a comiesięczne, dodatkowe próbne testy maturalne sprawiają, że właściwy egzamin nie będzie zaskoczeniem oraz nie będzie sprawiał trudności. Niewielkie grupy pozwalają
na indywidualne skupienie się na potrzebach uczniów oraz na kładzenie
nacisku na elementy, które są dla nich najbardziej problematyczne. Czas
trwania zajęć: 2 x tyg., 1.5 h lub 1 x tyg., 3h
• egzamin FCE Intensywny kurs przygotowujący do uzyskania
certyfikatu B2 First (FCE) dożywotnio potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Zajęcia skupiają się na stopniowym
poszerzaniu słownictwa, zdolności gramatycznych, umiejętności pisania tekstów, rozumienia tekstów ze słuchu, jak również rozwoju płynnego wyrażania myśli w mowie - egzamin B2 First składa się właśnie
z tych czterech części. Oprócz przerabiania tysięcy przykładów kursanci
uczą się abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, które jest kluczem do
uzyskania certyfikatu. Pomimo dużego obciążenia materiałem, zajęcia
są prowadzone w przyjaznej atmosferze, z momentami wytchnienia
i czasem przeznaczonym na luźniejsze dyskusje i gry w języku angielskim. Czas trwania zajęć: 2 x tyg., 1.5 h lub 1 x tyg., 3h
dorośli Kursy dla dorosłych to indywidualne bądź grupowe zajęcia,
skierowane na indywidualne potrzeby uczniów. Podczas pierwszych
zajęć opracowujemy plan nauki, gdzie określamy cel oraz metody
pracy. Z reguły kładziemy nacisk na rozwijanie zdolności konwersacyjnych, szczególnie przydatnych podczas podróży (m.in. poruszanie się
po mieście, zakupy, restauracja, lotnisko) lub na języku biznesowym,
używanym w określonych branżach (m.in.: finanse, budownictwo, medycyna). Z relacji naszych uczniów wynika, że już po kilku tygodniach
zajęć czują się o wiele pewniej i bardziej komfortowo podczas podróżowania czy rozmów biznesowych, a także łatwiej przychodzi im zarówno
rozumienie obcokrajowców, jak i wyrażanie swoich myśli po angielsku.
Czas trwania zajęć: 1 x tyg., 1 h lub 1 x tyg., 2h
zajęcia indywidualne Ten rodzaj zajęć jest idealny dla kursantów, którzy są zdecydowanie ponad programem szkolnym i chcieliby
rozszerzać jeszcze bardziej swoją znajomość języka angielskiego lub dla
kursantów, którzy chcieliby solidnie powtórzyć i uzupełnić swoje braki
z zagadnień gramatycznych, tak, aby ich poziom się polepszył. Czas
trwania zajęć: 1 x tyg., 1 h lub 1 x tyg., 1.5h
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poprzez gry. Przez godzinę się uczymy, a pół
godziny wykonujemy eksperymenty sensoryczno-manualne, a raz w miesiącu – kulinarne,
wszystko po angielsku. Dzieci bardzo czekają
na ten element zajęć. Zwykle wbiegają do sali i
z miejsca pytają: Co dzisiaj będziemy robić?
Sylwia Rychlik dodaje, że 4 lata to świetny
wiek, by zacząć naukę języka angielskiego.
- Mówiąc po angielsku, inaczej układamy usta
i zęby. Małe dzieci świetnie to przyswajają.
Potem nie mają żadnego problemu z barierą
językową.
Aż 95% zajęć jest prowadzonych po angielsku,
tylko w nielicznych sytuacjach lektorzy odzywają się po polsku.
- Ponadto nasi ósmoklasiści osiągają świetne
wyniki na egzaminie, często ponad 90%. Dążymy, aby każdy nasz kursant zakończył szkołę
potwierdzonym certyfikatem na poziomie B2
First.
W dodatku Akademia Językowa Perfect nie zamyka się na wakacje.
- Wynika to z próśb samych rodziców, którzy
chcieli, by zajęcia odbywały się też w czasie wakacji. My sami widzimy, że dzieci dużo szybciej
przyswajają wtedy wiedzę, bo nie są zmęczone
zajęciami szkolnymi. Postanowiliśmy więc prowadzić kursy również w czasie wolnym.

terapii, fizykoterapii, terapii manualnej,
ćwiczeń grupowych, pracownie anatomii, fizjologii i diagnostyki funkcjonalnej. Do zajęć dydaktycznych są także
wykorzystywane profesjonalne pracownie dietetyczne i kosmetologiczne oraz
komputerowe z najnowocześniejszym
sprzętem i oprogramowaniem.
WUMed oferuje też kształcenie podyplomowe w zawodach: pielęgniarki,
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Uczelnia prowadzi studia licen- dycznego. Od października rusza nowa
cjackie i magisterskie na kierunkach: specjalność na kierunku administracja
pielęgniarstwo, kosmetologia, diete- – „administracja w sytuacji masowych
tyka, jednolite studia magisterskie na zagrożeń zdrowia”, podczas której szczekierunku fizjoterapia, studia inżynier- gólny nacisk zostanie położony na sprawskie na kierunku informatyka i studia ne i efektywne zarządzanie kryzysowe
licencjackie na kierunku administracja. - zapewnia rektor WUMed.
Studia są prowadzone w trybie stacjoAtutem uczelni jest własny kampus:
narnym i niestacjonarnym.
WUMed to najdłużej
działająca niepubliczna
uczelnia wyższa w Polsce. Kształci studentów
od 1991 r. Łączy tradycję
i doświadczenie z najnowszymi technologiami.
Wykształcone kadry
medyczne to nie tylko wymóg rynku pracy, ale wciąż
paląca potrzeba społeczna.
Dokładamy wszelkich starań, aby ten niedostatek
wypełnić świetnie wykwalifikowaną grupą naszych
absolwentów. Do dyspodr Waldemar Dębski,
zycji studentów oddajemy
rektor
Warszawskiej
Uczelni Medycznej
profesjonalnie wyposażoną
bazę dydaktyczną i kadrę wykładowców 60 sal wykładowych, biblioteka, punkty
najwyższej klasy. Zapewniamy praktykę gastronomiczne, sala sportowa, amfitew renomowanych placówkach opieki atr, parking strzeżony, ogrody rektorskie
zdrowotnej – informuje dr Waldemar oraz, co najważniejsze, liczne pracowDębski, rektor Warszawskiej Uczelni nie specjalistyczne do realizacji przedMedycznej.
miotów z dziedziny nauk medycznych
Stawiamy na rozwój. Stale rozsze- i nauk o zdrowiu. Studentom studiów
rzamy ofertę edukacyjną dla przyszłych niestacjonarnych uczelnia oferuje miejmedyków. W bliskich planach jest uru- sca hotelowe w specjalnej, niższej cenie.
chomienie kolejnych kierunków medycz- Uczelni udało się także utrzymać atraknych - położnictwa i ratownictwa me- cyjne, jak na rynek warszawski, czesne.
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Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka rekrutuje studentów na rok akademicki 2021/22.

informator
dla maturzystów
ogłoszenia
drobne

Collegium Mazovia: Powstaje Centrum Symulacji Medycznej dla położnych.

W tych zawodach pracy nie zabraknie
Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach,
dr Bożena Piechowicz zapewnia, że
szkoła nie zmarnowała czasu podczas

pandemii. Zajęcia nie obywały się tam
zaledwie przez 2 tygodnie, potem wszyscy, zarówno wykładowcy, jak i studenci
przestawili się na tryb zdalny.

– Zdobyliśmy 90 tysięcy złotych na
modernizację naszej sieci komputerowej i przystosowanie jej do najnowszych wymagań – mówi rektor. – Mamy
również laptopy, które wypożyczają studenci i wykładowcy.
Na plus

Fizjoterapeuci
poszukiwani
Cały czas Collegium Mazovia kształci również fizjoterapeutów. Zgodnie
z ministerialnym rozporządzeniem,
w tej chwili mogą być to jedynie jednolite pięcioletnie studia magisterskie.
- Całkiem niedawno miałam telefony od pracodawców, którzy szukają
fizjoterapeutów – dodaje dr Bożena
Piechowicz. - Pensje na początku są na
poziomie tych pielęgniarskich, a może
i wyższe. Uważam jednak, że popyt na
tych specjalistów z roku na rok będzie
się zwiększał i to nie tylko ze względu
na covid, i na to, że pacjenci, którzy go
przeszli, potrzebują rehabilitacji. Przede
wszystkim pod uwagę należy wziąć
fakt, że żyjemy coraz dłużej i w podeszłym wieku wymagamy rehabilitacji.
Z drugiej strony niestety coraz częściej
dotykają nas choroby cywilizacyjne, jak
chociażby udary czy zawały. Powrót do
formy wymaga rehabilitacji.
Rektor zwraca uwagę, że wprowadzenie jedynie pięcioletnich jednolitych
studiów wiąże się też z pewnymi przywilejami dla fizjoterapeutów.
- Dzięki temu zyskali bardzo duże

uprawnienia, bo mogą już sami planować zabiegi u pacjentów, a nie zdawać
się tylko na lekarzy.
Budowy nie stanęły
Dużą popularnością, jak co roku, cieszy się również kierunek budownictwo
(ogólne i drogowe). – Nawet pandemia
nie zatrzymała rozwoju budownictwa
– mówi pani rektor. – Widzimy, że budowane są zarówno budynki wielorodzinne, jak i drogi. Jestem przekonana,
że w tym zawodzie pracy nikomu nie
zabraknie.
Z kolei dla studentów finansów
i rachunkowości stworzono Centrum
Symulacji Biznesowej.
- To otwarta przestrzeń na wzór tej
w dużych biurach. Nasi studenci pracują
przy komputerach, używając profesjonalnych programów komputerowych
do księgowania.
Rektor ma nadzieję, że od października studia całkowicie powrócą do formy stacjonarnej.
- Tak planujemy, dopuszczamy możliwość organizacji wykładów w formie
zdalnej, ale tylko w części teoretycznej.
Myślę, że wszyscy, zarówno wykładowcy , jak i studenci chcą po prostu wrócić
do normalności sprzed pandemii.
Od października ubiegłego roku
w struktury siedleckiej uczelni włączono również Warszawską Szkołę Wyższą
z Otwocka.
- W tym roku mieliśmy tam 100 studentów i mamy nadzieję, że ich liczba
będzie rosła z każdym rokiem.
Justyna Janusz
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dr Bożena Piechowicz
Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach

W tym roku szkoła przeszła pozytywnie cztery akredytacje, prowadzone
przez zewnętrzne jednostki. Wszystkie
zakończyły się pozytywnym wynikiem.
Fakt, że tuż przed pandemią udało
się stworzyć Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek sprawił, że
kształcenie na tym kierunku odbywało
się bez większych problemów.
- Nauka tego zawodu to głównie
praktyki, więc trudno byłoby się uczyć,
nie mając kontaktu z realnymi sytuacjami – mówi pani rektor. – Wszyscy
wiemy, że w pandemii szpitale zamknęły się przed studentami i medykami.
Wszyscy mogli pracować jako wolontariusze na oddziałach covidowych,
ale z dostępem do tych innych był już
poważny problem. W centrum symulacji mogliśmy prowadzić zajęcia na
fantomach wysokiej wierności, które są
bardzo realistyczne.
Collegium Mazovia Innowacyjna
Szkoła Wyższa jako pierwsza w regionie
zaczęła kształcić pielęgniarki, odpowiadając na prośby izb pielęgniarskich, które już 10 lat temu, widząc, że na rynku
ubywa pielęgniarek, szukały szkół, które
pomogłyby uzupełnić te braki.
- Ponad 900 pielęgniarek wyszkoliliśmy na studiach pomostowych, a co
roku w zawodach medycznych kształ-

cimy ok. 100-150 osób – mówi pani
rektor.
Od października będzie działać również Centrum Symulacji Medycznej dla
położnych.
– Jest ono tak samo potrzebne jak
to dla pielęgniarek – dodaje pani rektor. – Mamy tam fantoma, który będzie
„rodził” i zapewniam, że wrażenia są
bardzo realistyczne.
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Siedlecki Medyk od lat słynie z tego, jak kształci specjalistów kierunków medycznych.

Dobry zawód po siedleckim MEDYKU
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Siedlcach to placówka, która istnieje już 50 lat. W jej skład
wchodzą Medyczna Szkoła Policealna
im. prof. Zbigniewa Religi i Centrum
Kształcenia Ustawicznego. Szkoła
w ubiegłym roku obchodziła jubileusz
50-lecia swojego istnienia, zaś w bieżącym roku przygotowuje się do kolejnego
jubileuszu, a mianowicie 10-lecia nadania szkole im. prof. Zbigniewa Religi.
Patron szkoły to wybitny polski kardiochirurg, którego mottem przewodnim
były słowa „żeby kogoś zapalić, trzeba
samemu płonąć”. My podążamy za tym
hasłem i staramy się zapalać naszych
słuchaczy do jak najlepszego pełnienia
funkcji zawodowych – mówi dyrektor
szkoły pani Urszula Łukasiewicz.
Szkoła przyjazna uczniom
W Siedleckim Medyku panuje
atmosfera sprzyjająca zdobywaniu
wiedzy i umiejętności zawodowych.
Jest to szkoła wiodąca w kształceniu
w zawodach: medycznych, społecznych
i kosmetycznych. Dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, zapewnia wysoki
poziom bezpieczeństwa. Dostarcza rzetelnej i nowoczesnej wiedzy. Umożliwia
wszechstronny rozwój zawodowy słuchaczy. Stwarza jak najlepsze warunki
do nauki, zapewnia wysoki poziom
kształcenia zawodowego w nowoczesnych pracowniach pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów. Nauczyciele Medyka to profesjonaliści, którzy
uczą z pasją i dużym zaangażowaniem
– podkreśla dyrektor placówki.
Absolwenci szkoły to nie tylko

Jedna szkoła
wiele możliwości
Nauka i praktyka w Medycznej Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi
w Siedlcach jest bezpłatna. Szkoła nie
wymaga matury, nie ma tu też limitu wiekowego. Warto wspomnieć, że
instytucja ta jest również Ośrodkiem
Egzaminacyjnym. Placówka kształci
w systemie dziennym, wieczorowym
i zaocznym, w zawodach takich jak:
asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, asystent osoby
niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, ortoptystka,
protetyk słuchu, terapeuta zajęciowy,
technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog,
technik sterylizacji medycznej, technik
bhp, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, opiekun
osoby starszej.
Od września bieżącego roku nasza
szkoła poszerza swoją ofertę kształcenia o kolejne bezpłatne kierunki kształcenia. Będzie można podjąć naukę
w zawodzie podolog i florysta – dodaje
dyrektor Urszula Łukasiewicz.
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Odpowiadamy na potrzeby
rynku pracy
Szkoła zatrudnia także doradcę zawodowego, który służy pomocą i wsparciem w wyborze kierunku kształcenia.
Organizuje indywidualne i grupowe
zajęcia doradcze, podczas których słuchacze mogą określić swoje kompetencje zawodowe oraz zaplanować dalszą
ścieżkę rozwoju zawodowego. Dzięki
współpracy z Powiatowymi Urzędami
Pracy w Siedlcach i regionie doradca zawodowy centrum ułatwia absolwentom
rozpoznanie rynku pracy.
Przekształcenie placówki w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach umożliwiło nam poszerzenie oferty kształcenia o bezpłatne
kwalifikacyjne kursy zawodowe, w których mogą uczestniczyć także osoby bez
wykształcenia średniego, jak i o kursy
komercyjne – mówi dyrektor centrum
Urszula Łukasiewicz.
Nasza oferta kursów wychodzi naprzeciw osobom, które chcą inwestować
w swój rozwój – dodaje Katarzyna Gałecka kierownik CKU.
Dużym powodzeniem cieszą się kursy z zakresu pierwszej pomocy, na które
zapisują się osoby świadome tego, że
zdrowie i życie jest nadrzędną wartością
i w przypadku jego zagrożenia trzeba
działać szybko i bezpiecznie. Bardzo
dużą grupę odbiorców tych kursów stanowią szkoły, przedszkola czy urzędy. Zaufały nam również Wojska Obrony Terytorialnej czy jednostki ochotniczych straży
pożarnych – mówi Katarzyna Gałecka.
Jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy
zgodę Wojewody Mazowieckiego na
organizację kwalifikowanej pierwszej

Od lewej: Kierownik CKU Katarzyna Gałecka,
Dyrektor CKZiU w Siedlcach Urszula Łukasiewicz,
Wicedyrektor CKZiU w Siedlcach Monika Jagiełło
pomocy (KPP) i możemy przyczynić się do
poszerzenia grona osób z tytułem RATOWNIKA - podkreśla Urszula Łukasiewicz.
Wszystkie kursy kwalifikowanej
pierwszej pomocy w centrum realizuje zespół profesjonalnych instruktorów
– specjalistów z zakresu medycyny
ratunkowej przy wykorzystaniu najnowszych pomocy dydaktycznych i symulatorów do nauki zarówno pierwszej
pomocy, jak i kwalifikowanej pierwszej
pomocy, w które jest wyposażona szkoła.
W Centrum Kształcenia Ustawicznego systematycznie są organizowane
też kursy z zakresu usług medycznych
i opiekuńczych, takie jak: pielęgnacja ran
przewlekłych, wstrzyknięcia podskórne
czy stawiania baniek ogniowych i bezogniowych. W placówce jest widoczne
zwiększone zainteresowanie kursami
z zakresu edukacji i rozwoju osobistego,
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takimi jak rejestratorka medyczna, czy
kursami skierowanymi do: nauczycieli,
psychologów, terapeutów i rodziców
mających kontakt z dziećmi wymagającymi wsparcia. Przy organizacji kursów
współpracujemy z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi z całej Polski – dodaje kierownik CKU Katarzyna Gałecka.
Uczęszczanie do Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach
to nie tylko nauka, ale także ciekawe
inicjatywy i aktywności. Szkoła bardzo
stara się tworzyć dobry klimat, dba
o integrację i niekonwencjonalne sposoby
na rozwój osobisty słuchaczy i nauczycieli. W wiele inicjatyw angażują się także
absolwenci, co świadczy o tym, że dobrze
wspominają naukę w Siedleckim Medyku. To bardzo podbudowuje, dodaje energii i motywuje do dalszej pracy – dodaje
dyrektor Urszula Łukasiewicz.
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dobrze przygotowani fachowcy, ale
również osoby, dla których naczelną
wartością jest dobro drugiego człowieka.
Szkoła nie kształci bezrobotnych. Nasi
absolwenci są bardzo dobrze oceniani
przez pracodawców i znajdują zatrudnienie w licznych: medycznych, społecznych
i kosmetycznych instytucjach w Siedlcach, regionie, na terenie całej Polski jak
również w innych krajach Europy, ponieważ otrzymują dyplom, uprawniający do
pracy w krajach Unii Europejskiej. – mówi
pani dyrektor Urszula Łukasiewicz.
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Siedlecki uniwersytet jako pierwszy w regionie uruchamia studia z zakresu kosmetologii.

Nowe kierunki na UPH
W tym roku na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach będzie można rozpocząć
studia na trzech nowych kierunkach:
kosmetologii, pielęgniarstwie II stopnia
i bezpieczeństwie informacyjnym.
O praktyki martwić się
nie trzeba

A najpopularniejsza
jest…
Rekrutacja na wszystkie kierunki
trwa już od 1 kwietnia. Jakie studia cieszą się największą popularnością?
- Przede wszystkim kryminologia,
która od kilku lat jest niezmiennie naszym hitem – dodaje pani rektor.
Dużą popularnością cieszą się również: pielęgniarstwo, informatyka czy
biologia sądowa.
Kierunkiem, który przyciąga przyszłych studentów, jest też zoopsychologia z animaloterapią.
- Uczymy tam zachowań zwierząt
i wykorzystania ich w służbie człowiekowi – mówi prof. Barbara Biesiada–Drzazga. – Stworzyliśmy pracownię małych zwierząt. Absolwenci tych
studiów mogą pracować w gabinetach
weterynaryjnych, schroniskach dla
zwierząt czy jako doradcy w sklepach
zoologicznych.
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Studia z zakresu kosmetologii będą
prowadzone na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Będą to studia
licencjackie. – Mamy już podpisane
umowy z wieloma zakładami kosmetycznymi w całym regionie – mówi prorektor ds. studiów UPH prof. dr hab.
Barbara Biesiada-Drzazga.
Dobrą wiadomość można również
przekazać pielęgniarkom, które do tej
pory na UPH mogły ukończyć jedynie
studia I stopnia. Od nowego roku akademickiego będą mogły zdobyć tutaj
tytuł magistra.
- Utworzenie tego kierunku nastąpiło na wniosek samych pielęgniarek,
które chciały kontynuować studia po
zdobyciu tytułu licencjata – dodaje prorektor. Niedawno rozpoczęliśmy rekrutację i już mamy praktycznie całą grupę.
Zupełnie nowym kierunkiem na siedleckiej uczelni będzie bezpieczeństwo
informacyjne. To interdyscyplinarny
kierunek studiów dla tych, którzy chcieliby pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze
cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym.
Kształcenie na tym kierunku będzie

obejmowało wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, strategii i programów
cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa
i zarządzania bazami danych, zagrożeń
bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony danych osobowych oraz zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości.

Studenci korzystają
m.in. z ośrodka
jeździeckiego
na uczelni jak
również z uruchomionego
przed pandemią ośrodka
rehabilitacyjnego zwierząt.
- Pandemia
niestety trochę
wyhamowała
jego działalność, ale już
od września
ruszymy pełną
parą – dodaje
prorektor ds. studiów UPH prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga
pani profesor.
Na wielu kierunkach studiów są prowadzone dodat- niemal o każdej porze dnia. Zdajemy nie tylko studenci z niepełnosprawkowe szkolenia w ramach projektów, sobie sprawę z tego, że nie samą nauką nościami ruchowymi, ale również np.
osoby głuche. Specjalnie dla nich są
podnoszących ich kompetencje, za które człowiek żyje.
Remont przejdzie również jeden z zatrudniane osoby posługujące się jęstudenci płacić nie muszą.
akademików przy ulicy Żytniej. Każdy zykiem migowym.
Nie samą nauką
Siedlecka uczelnia pomaga również
student UPH ma zapewnione miejsce
student żyje…
w akademiku. Cena pokoju jednooso- swoim studentom pochodzącym ze
Już niedługo ruszy również remont bowego to 480 zł miesięcznie, a dwu- wschodu. Sytuacja polityczna i panUczelnianego Ośrodka Kultury przy ulicy osobowego – 320 zł miesięcznie.
demiczna powodują, że część z nich
3 Maja w Siedlcach. Obiekt ten nie był
Na czas tegorocznej rekrutacji obawia się wrócić na wakacje do sworemontowany od chwili powstania, czyli stworzono specjalne stanowisko, prze- ich krajów. Istnieje bowiem poważne
około pół wieku.
znaczone wyłącznie do obsługi osób niebezpieczeństwo, że jeśli tam pojadą,
- To już nie są nasze plany, tylko z niepełnosprawnościami. Siedlec- to będą mieć problemy z powrotem na
realne działania – dodaje pani prorek- ka uczelnia była jedną z pierwszych Uniwersytet.
tor. – Mamy wykonaną dokumentację w Polsce, która zaczęła przyjmować
- I dlatego wielu z nich zdecydowało
i pieniądze na przeprowadzenie tej osoby z niepełnosprawnościami na się pozostać w Siedlcach – dodaje proinwestycji. Będzie to miejsce, w któ- studia i stwarzać im odpowiednie do rektor.
rym studenci będą mogli przebywać nauki warunki. Na pomoc mogą liczyć
Justyna Janusz
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Od prawie pół wieku
Medyczna Szkoła Policealna
w Mińsku Mazowieckim kształci
techników farmaceutycznych.
W dodatku za darmo!
przez najbliższe lata.
Żeby uczyć się na tym kierunku, nie
trzeba mieć matury. W dodatku nauka
jest całkowicie bezpłatna, a szkoła sama
zapewnia praktyki dla swoich uczniów:
w trzecim, czwartym i piątym semestrze.
– Praktyki są bardzo potrzebne, by
móc z całą odpowiedzialnością wykonywać ten zawód – dodaje pani dyrektor.
– A my jesteśmy odpowiedzialni.
Szkoła wychodzi naprzeciw swoim
uczniom i godziny zajęć też są ustalane
tak, żeby można było jeszcze podjąć pracę. Nie bez znaczenia jest również fakt, że
w szkole znajduje się nowoczesny sprzęt,
więc absolwentów pracujących chociażby w laboratoriach nic nie zaskoczy.
- W ostatnich latach udało nam się
pozyskać pieniądze z zewnątrz, dzięki
czemu unowocześniliśmy pracownie
zawodowe – dodaje pani dyrektor. - Zatrudniamy również bardzo dobrą kadrę,
w tym m.in.: doktorów chemii, kierowników aptek, magistrów farmacji.
Dla osób spoza Mińska Mazowieckiego jest możliwość zakwaterowania
w internacie.
Nabór na ten kierunek, podobnie jak
na inne w tej szkole, jest prowadzony
dwa razy w roku – w semestrze letnim

i zimowym. To dobra opcja dla niezdecydowanych. Gdy w końcu podejmą
decyzję, nie muszą czekać cały rok, by
rozpocząć naukę.
Nowość w szkole
- podolog
W tym roku w Medycznej Szkole Policealnej w Mińsku rusza całkiem nowy
kierunek – podolog. – Już mamy dość
duże zainteresowanie tym kierunkiem
– mówi pani dyrektor. – Wszyscy widzimy, że w ostatnich latach gabinety podologiczne cieszą się dużym powodzeniem. Żeby odpowiednio zadbać o stopy
i pomóc w chorobach stóp, trzeba mieć
profesjonalną wiedzę. To nie jest tylko
pedicure. Podolog przecież zajmuje się
m.in. leczeniem. W dodatku kursy dla
podologów są bardzo drogie, a osoby,
które chcą pracować w tym zawodzie,
muszą je sfinansować samodzielnie.
U nas nauka jest całkowicie bezpłatna,
nie mamy żadnych ukrytych kosztów,
a w zamian dostaje się dyplom ministerialny, a nie tylko zaświadczenie.
Niezmiennie bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się kierunek technik
usług kosmetycznych, ze względu na
profesjonalnie wyposażoną pracownię,

w której słuchacze nabywają praktyczne umiejętności zawodowe na wysokim
poziomie i na najnowszym sprzęcie kosmetycznym.
W Medycznej Szkole Policealnej
w Mińsku Mazowieckim można się również uczyć w kierunkach: asystent osoby
niepełnosprawnej, opiekun medyczny,
opiekunka środowiskowa, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik
usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, technik bezpieczeństwa i higieny
pracy, nie trzeba mieć matury. Wystarczy
świadectwo ukończenia szkoły średniej.

W szkole dodatkowo są organizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe
(KKZ) na kierunkach technik usług
kosmetycznych i opiekunka dziecięca - wystarczy mieć ukończone 18 lat
- dodaje pani dyrektor.
- Na miejscu mamy również ośrodek egzaminacyjny, więc wszystkie
egzaminy przeprowadzamy w Mińsku Mazowieckim – mówi Katarzyna
Kot–Szubińska. Myślę, że to jest duży
plus dla słuchaczy zdawać egzamin
w przyjaznym otoczeniu.
Justyna Janusz
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Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim to jedna z niewielu
placówek w regionie, która kształci
w zawodzie technik farmaceutyczny.
Jej absolwenci pracują w: aptekach,
laboratoriach, zakładach farmaceutycznych czy stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Ten kierunek istnieje
w szkole już od 45 lat, czyli od samego
początku jej istnienia.
Przez długi czas szkoła w Mińsku
była jedyną placówką we wschodniej
części kraju, w której można było zdobyć
takie wykształcenie.
W 2018 roku kierunek technik farmaceutyczny został wycofany w całym
kraju z nauczania w szkole policealnej,
a rok później ponownie ukazał się na liście zawodów, w których można kształcić.
– I był to jedyny raz w historii, kiedy
jakiś kierunek zlikwidowano, a zaraz
potem przywrócono – mówi dyrektor
Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku
Mazowieckim, Katarzyna Kot–Szubińska. Po prostu jest tak potrzebny.
Ciągle mamy telefony od pracodawców,
którzy chcą zatrudniać naszych absolwentów. Myślę, że pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na wszystkie
zawody medyczne. I to się nie zmieni
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Matura z liceum zaocznego niczym
się nie różni od tej z dziennego
Zdawalność egzaminów, zarówno
maturalnych, jak i zawodowych w liceum zaocznym prowadzonym przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach jest najwyższa wśród wszystkich
szkół zaocznych w naszym mieście. – To
dlatego, że staramy się przygotowywać
naszych uczniów jak najlepiej – mówi
dyrektor siedleckiego TWP, Arletta Borkowska. – Co prawda na zajęciach nasi
nauczyciele nie odpytują z wcześniejszego materiału, ale zdajemy sobie sprawę
z tego, że aby nasi uczniowie mieli szanse na egzaminach, musimy przekazać im

jak najwięcej. I rzeczywiście to doceniają, bo każdy, kto zapisuje się do szkoły,
robi to, by uzyskać dyplom, a chyba nie
po to, by zmarnować kilka lat życia?
Matura to matura!
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
w Siedlcach w ubiegłym roku obchodziło 65-lecie istnienia. Miało być święto,
ale pandemia pokrzyżowała plany.
– Imprezę przekładaliśmy trzy razy, ale
nie rezygnujemy – dodaje pani dyrektor. – Chcemy ją zorganizować we wrześniu i mamy nadzieję, że się uda.

W Siedlcach TWP prowadzi liceum
zaoczne i szkoły policealne. Wszystkie
mają uprawnienia szkół publicznych
i są całkowicie bezpłatne.
– A matura zdawana w naszym
liceum niczym się nie różni od tej zdawanej w innych szkołach – mówi Arletta
Borkowska. – Każdy absolwent dostaje
takie samo świadectwo, na którym nie
jest zaznaczone, czy jest to szkoła zaoczna
czy dzienna. Najważniejsza jest wiedza.
Do liceum zaocznego przyjmowani
są uczniowie po szkole podstawowej.
Wtedy nauka trwa 4 lata. Jeśli ukończy-

li wcześniej szkołę zawodową, ten okres
skraca się do trzech lat.
- Nie wszyscy muszą zdawać maturę. Niektórzy kończą liceum po to, by
móc legitymować się wykształceniem
średnim. To też otwiera drogę do dalszej edukacji.
Nauka w liceum odbywa się
w weekendy co 2 tygodnie. Na koniec
każdego semestru trzeba napisać pracę
i zdać egzamin. W liceum nie ma takich
przedmiotów, jak: muzyka, technika,
plastyka czy wychowanie fizyczne.
Wszystko odbywa się w klimatyzo-

Arletta Borkowska fot. AK
dyrektor siedleckiego TWP
wanych salach, wyposażonych m.in.
w tablice multimedialne.
Po pierwsze praktyka
TWP prowadzi w Siedlcach również
szkoły policealne w zawodach: technik
administracji, bezpieczeństwa i higieny
pracy, archiwista, opiekun medyczny,
florysta i technik usług kosmetycznych.
Nauka w większości z nich trwa 1-2 lata.
- We wszystkich zawodach stawiamy
na zajęcia praktyczne, co sprawia, że
mamy prawie 100% zdawalność podczas egzaminów zawodowych – dodaje
pani dyrektor. – My nie jesteśmy firmą nastawioną na zysk, tylko stowarzyszeniem.
Na tych szkołach nie zarabiamy, więc nie
ograniczamy wydatków na naukę.
W TWP można również wziąć udział
w kursach chociażby z bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz komputerowym.
– Firmy zamawiają u nas te kursy dla
swoich pracowników – dodaje Arletta
Borkowska.
Studia też!

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Co ciekawe, TWP współpracuje
również ze Szkołą Wyższą im. Pawła
Włodkowica w Płocku, dzięki czemu
organizuje studia podyplomowe na 40
kierunkach. Co roku w Siedlcach absolwentami tej uczelni zostaje prawie pół
tysiąca osób! - Ta współpraca układa
nam się od lat – dodaje Arletta Borkowska. – Dzięki temu, że zajęcia odbywają
się w Siedlcach, studia podyplomowe
nie są aż tak drogie, a specjalności do
wyboru jest cała masa. Mamy już ponad
5 tysięcy absolwentów tych studiów!
Zajęcia odbywają się
w piątki i soboty.

JK

TWP prowadzi też rekrutację na studia na Uczelni Korczaka w Warszawie. Tu
najbardziej poszukiwanym kierunkiem
jest edukacja wczesnoszkolna. Jeszcze
do niedawna były to studia podyplomowe lub licencjackie. Od prawie 2 lat
ten kierunek można ukończyć jedynie
na jednolitych, pięcioletnich studiach.
Studia są prowadzone w systemie zdalnym, a jedynie raz w miesiącu w Warszawie odbywają się zajęcia praktyczne.
- Jeśli w Siedlcach zbierze się grupa
około 20 osób, to wtedy te zajęcia będą
odbywały się w Siedlcach – mówi Arletta Borkowska. - W dodatku cena jest
konkurencyjna w stosunku do innych
uczelni.
Niewiele osób wie, że TWP jest
w Siedlcach prekursorem organizacji
kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych. Pandemia mocno przyhamowała ich liczbę, ale już od kilku
tygodni kursy odbywają się na nowo.
- Największa popularnością w tej
chwili cieszą się kursy dotyczące szczepień – mówi pani dyrektor.
TWP organizuje również kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy, pedagogiki
czy też kurs pierwszej pomocy.
Justyna Janusz
23-29 czerwca 2021 r.
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Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim jest całkowicie bezpłatna i oferuje kształcenie
w zawodach bardzo poszukiwanych na rynku pracy.

Szkoła uczy, pracodawcy szukają
Praca w szpitalach czeka
W Medycznej Szkole Policealnej
w Mińsku Mazowieckim można kształcić się w wielu kierunkach. Jako jedna
z niewielu placówek w regionie kształci
na bardzo popularnym kierunku, jakim
jest technik farmaceutyczny. Pracy dla
techników farmaceutycznych w najbliższym czasie na pewno nie zabraknie.
Wystarczy przejrzeć ogłoszenia, żeby
zobaczyć, że osoby z takim wykształceniem na pewno nie będą narzekać na
brak zajęcia.
Na rynku cały czas są również poszukiwani opiekunowie medyczni. Słuchacz
tego kierunku nauczy się rozpoznawać
i rozwiązywać problemy opiekuńcze
osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby
i w różnym wieku, pomagać osobie
chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych jak
również konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi, stosowanych podczas
wykonywania zabiegów, podejmować
współpracę z zespołem opiekuńczym
i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej
nad osobą chorą i niesamodzielną.
Absolwenci są zwykle zatrudniani w:
szpitalach, domach pomocy społecznej
i zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Innym ciekawym kierunkiem jest
asystent osoby niepełnosprawnej.
W tym przypadku słuchacz będzie się

uczył, jak pomóc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rehabilitacji,
będzie jej pomagał w czynnościach higienicznych i pielęgnacyjnych, wspierał
w dążeniu do samodzielności życiowej
i motywował do aktywności społecznej
i zawodowej. Asystent osoby niepełnosprawnej jest zawodem poszukiwanym
nie tylko w placówkach rehabilitacyjnych czy medycznych, ale coraz częściej

łecznej, szpitalach, hospicjach, domach
spokojnej starości.
Z kolei kierunek terapeuta zajęciowy
to oferta dla tych, którzy chcą pracować
z osobami niepełnosprawnymi przy terapii prowadzonej różnymi metodami.
Pracę znajdą nie tylko w szpitalach, ale
chociażby w: warsztatach terapii zajęciowej, sanatoriach, domach dziennego
pobytu dla osób niepełnosprawnych czy

w domach prywatnych. Pojawia się
również wiele ogłoszeń o pracę w tym
zawodzie za granicą.
Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim oferuje również kierunek opiekunka środowiskowa (nauka
trwa 1 rok, w systemie zaocznym). Absolwenci tego kierunku znajdują potem
zatrudnienie w: ośrodkach pomocy spo-

domach pomocy społecznej.
Kierunku „technik masażysta”
chyba nie trzeba długo zachwalać.
W każdym mieście działa kilkadziesiąt gabinetów masażu, a masażyści (dosłownie i w przenośni) mają
ręce pełne roboty. Patrząc na rozwój
ośrodków rehabilitacyjnych, można
przypuszczać, że zapotrzebowanie na

ten zawód będzie tylko rosło.
Z kolei opiekunka dziecięca to zawód dla tych, którzy chcą pracować w:
żłobkach dziecięcych, klubach malucha
czy przedszkolach. Jak nietrudno zaobserwować, placówek tych, szczególnie
żłobków, ostatnio bardzo przybywa.
I podolog
Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim w tym roku otwiera
zupełnie nowy kierunek – podolog.
– Mamy dość duże zainteresowanie tym
kierunkiem – mówi dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim, Katarzyna Kot-Szubińska.
– Wszyscy widzimy, że w ostatnich latach wizyty w gabinetach podologicznych cieszą się dużym powodzeniem.
Żeby dobrze zadbać o stopy i pomóc w
chorobach stóp, trzeba mieć profesjonalną wiedzę. To nie jest tylko pedicure. Podolog przecież zajmuje się m.in.
leczeniem. W dodatku kursy dla podologów są bardzo drogie, a osoby, które
chcą pracować w tym zawodzie, muszą
je sfinansować samodzielnie.
U nas nauka jest całkowicie bezpłatna, nie mamy żadnych ukrytych kosztów, a w zamian dostaje się dyplom
ministerialny, a nie tylko zaświadczenie.
Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim to wysoka jakość,
doświadczenie i tradycje, doskonałe
przygotowanie do zawodu. Przyjdź,
przekonaj się, że z nami naprawdę warto zdobywać wiedzę i umiejętności.
Justyna Janusz
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Trwa rekrutacja do Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim.
Zarejestrować można się zarówno przez
stronę internetową szkoły, jak i osobiście w jej budynku. Warto skorzystać
z tej oferty, bo szkoła w Mińsku Mazowieckim działa już od 45 lat. Zajęcia
prowadzi tam wykwalifikowana kadra
(łącznie z wykładowcami z tytułem doktora), a zajęcia odbywają się w małych
grupach w profesjonalnych i nowocześnie wyposażonych pracowniach. Nauka
w tej szkole jest całkowicie bezpłatna!
Wychodząc naprzeciw możliwościom
słuchaczy, szkoła prowadzi zajęcia
w systemie: dziennym, wieczorowym
i zaocznym. Praktyki zawodowe
są organizowane w renomowanych placówkach medycznych, salonach kosmetycznych i ośrodkach terapeutycznych.
Matura nie jest wymagana, ponadto
kierunki takie jak opiekunka dziecięca
i technik usług kosmetycznych są prowadzone w formie kwalifikacyjnego
kursu zawodowego, gdzie nie jest wymagane posiadanie wykształcenia średniego, wystarczy mieć ukończone 18 lat.
O tym, że zawody medyczne są
„w cenie”, przekonujemy się od prawie
dwóch lat, od czasu wybuchu pandemii.
Rynek medyczny wchłonął wtedy niemal wszystkich specjalistów, począwszy
od opiekunów medycznych po lekarzy.
Specjaliści twierdzą, że ten trend będzie
się cały czas utrzymywał, bo trzeba nie
tylko leczyć, ale również rehabilitować
tych, którzy choroby (nie tylko covid-19)
przechodzą dość ciężko.
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Coś dla siebie znajdą tu zarówno humaniści, jak i kandydaci z umysłami ścisłymi.

38 kierunków na przyszłość z Uniwersytetem
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
na wysokich technologiach. Absolwenci
analityki z diagnostyką molekularną
znajdą zatrudnienie w laboratoriach
biologicznych i chemicznych.
- W odpowiedzi na zapotrzebowanie
na nauczycieli chemii i przyrody uruchomiliśmy na kierunku chemia specjalność
nauczycielską. Kształcimy również nauczycieli biologii. Popularnością cieszy
się kierunek biologia sądowa, dający
możliwość pracy w laboratorium kryminalistycznym, a po uzyskaniu uprawnień,
w charakterze biegłego sądowego w zakresie badań materiału biologicznego.
Prowadzony jest również nabór na
kierunek ekologia i środowisko.
- Umiejętności praktycznego stosowania narzędzi matematycznych w
sektorze finansowym i posługiwania
się narzędziami informatycznymi uczą
się studenci na naszej matematyce. Ten
kierunek można studiować również w
języku angielskim.
Gratką dla przyszłych inżynierów
jest kierunek o profilu praktycznym inżynieria procesów technologicznych. Na
absolwentów czeka praca w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i przede
wszystkim z automatyzacją procesów
technologicznych.
Niezmienne powodzeniem cieszy
informatyka, a jej absolwenci należą do
najlepiej opłacanych na rynku pracy.
W trakcie pandemii szczególnego
znacznia nabierają zawody medyczne.

Na Wydziale Nauk Medycznych
i Nauk o Zdrowiu proponujemy studia na kierunku pielęgniarstwo I stopnia. W tym roku po bardzo pozytywnej
akredytacji uzyskaliśmy zgodę na uruchomienie pielęgniarstwa II stopnia, co
oznacza, że nasi absolwenci będą mogli
kontynuować bezpłatne studia magisterskie.
W nowym roku akademickim studenci pielęgniarstwa będą mogli rozwijać
swoje umiejętności w niezwykle nowoczesnym Monoprofilowym Centrum
Symulacji Medycznej.
Na UPH od kilku lat działa również
kierunek ratownictwo medyczne, a jak
wiadomo, ratownicy są także bardzo poszukiwani przez branżę medyczną.
- Moda na zdrowe odżywianie spowodowała, że świetnie radzą sobie
zawodowo nasi absolwenci dietetyki.
Otwierają własny biznes lub podejmują
pracę w placówkach żywienia zbiorowego. Mamy też świetną informację
dla wszystkich, którzy marzą o pracy
w rozwijającej się branży beauty. Będą
mogli w Siedlcach, na publicznej uczelni, studiować kosmetologię.
Na maturzystów w UPH czekają
również takie kierunki, jak turystyka
i rekreacja, a także gastronomia i hotelarstwo. Studenci zdobywają dodatkowe certyfikaty i uprawnienia m.in.
animatora czasu wolnego, instruktora
kajakarstwa, trenera personalnego,
baristy, barmana, instruktora nurkowania, przydatne w branży turystycznej
i gastronomicznej.

Wydział Agrobioinżynierii
i Nauk o Zwierzętach ma do zaoferowania 5 kierunków studiów, w tym
unikatową zoopsychologię z animaloterapią. Absolwenci zdobywają przygotowanie pedagogiczne niezbędne do prowadzenia terapii z udziałem zwierząt, z osobami zdrowymi i z niepełnosprawnością.
- Na kierunku zootechnika od wielu
lat kształcimy specjalistów w zakresie
chowu i hodowli zwierząt, technologii
produkcji zwierzęcej, z uwzględnieniem
ekologicznych aspektów wytwarzania
produktów pochodzenia zwierzęcego.
Na rynku pracy są również poszukiwani absolwenci kierunku rolnictwo,
a dla zainteresowanych leśnictwem jest
prowadzony kierunek agroleśnictwo.
- Mamy ofertę dla kandydatów,
którzy chcą pracować w biurze projektowym. Nic prostszego. Wystarczy się
zapisać na kierunek gospodarka przestrzenna.
Na Wydziale Nauk Społecznych
czeka 12 kierunków studiów, w tym
nowość - bezpieczeństwo informacyjne
- wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistów z cyberbezpieczeństwa. Dla zainteresowanych karierą
w instytucjach bezpieczeństwa i służbach mundurowych są studia na kierunkach bezpieczeństwo narodowe
i bezpieczeństwo wewnętrzne. Zatrudnienie w organizacjach działających
na rzecz bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego znajdą absolwenci
innowacyjnego kierunku geopolityka
i studia strategiczne. Wielu kandydatów

wybiera też kryminologię na UPH.
- Jesteśmy dumni, że pierwszy rok
zakończyli studenci prawa w Siedlcach.
Z kolei wykwalifikowanych urzędników
administracji rządowej, samorządowej,
którzy są specjalistami od „papierkowej
roboty” kształcimy na kierunku administracja.
Studentów zarządzania przygotowujemy do roli przyszłych menadżerów,
zarządzających finansami. To również
kierunek dla zainteresowanych księgowością i sektorem bankowym, biznesem
międzynarodowym i cyfrowym, związanym z digitalizacją procesów biznesowych.
W regionie siedleckim mocno rozwinięty jest rynek usług transportowych
stąd tak ważne jest kształcenie logistyków.
- Mamy bogatą ofertę kierunków
pedagogicznych, w tym 5-letnie studia
magisterskie pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna, uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola
i edukacji wczesnoszkolnej - klasy I–III
szkoły podstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela),
magisterskie studia pedagogika specjalna i pedagogika pierwszego i drugiego stopnia specjalnością pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza z terapią
pedagogiczną, opiekun i wychowawca
dziecka, a także opiekun osoby starszej
i niepełnosprawnej.
Informacje szczegółowe w serwisie kandydata na www.uph.edu.pl
Justyna Janusz

JK
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Wydział Nauk Humanistycznych
ma ofertę dla tych, którzy chcą uczyć języka angielskiego, zostać tłumaczem lub
zatrudnić w biznesie i handlu. Rynek pracy
wciąż czeka na tych, którzy potrafią posługiwać się biegle językiem angielskim, a studenci filologii w zakresie języka angielskiego często zaczynają pracę już na studiach.
Filologia polska oferuje szereg interesujących specjalności: nauczycielska, filologia dla aktorstwa i nowych mediów,
kreatywne pisanie i edycje cyfrowe,
translatoryka i kreacja tekstu, filologia
dla mediów i biznesu z językiem obcym. Już teraz widać, że media, kultura,
biznes i edukacja szukają pracowników
właśnie z takimi kwalifikacjami.
Na tym samym wydziale są również
studia na kierunkach logopedia i logopedia z audiologią.
- Nasi studenci prowadzą studencką
poradnię logopedyczną, a po studiach
z powodzeniem otwierają prywatne
gabinety i znajdują pracę w placówkach
edukacyjnych – mówi rzecznik prasowa
UPH, dr Beata Gałek.
Na miłośników historii czekają
specjalności archiwistyka i biurowość
współczesna, a także nauczanie historii
i promocja dziejów ojczystych.
- Dla kandydatów z „artystyczną
duszą” mamy kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
– dodaje pani rzecznik.
Na Wydziale Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych jest z kolei 10
kierunków studiów oferujących kompetencje cenione w branżach opartych
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Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Siedlcach to szkoła
publiczna często nazywana Siedleckim MEDYKIEM, która kształci personel
w branży: medycznej, społecznej i kosmetycznej. Nauka w niej jest całkowicie
bezpłatna, szkoła nie wymaga matury,
a elastyczny plan zajęć jest dostosowany
do osób studiujących i pracujących. Ponieważ jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, nasi słuchacze egzamin zawodowy zdają w swojej szkole, ze swoimi
przyjaciółmi z klasy, w swoich pracowniach, co daje im poczucie bezpieczeństwa i dodaje pewności siebie - mówi
pani dyrektor Urszula Łukasiewicz.
Szkoła ma ugruntowaną renomę wśród
pracodawców, a jej absolwenci to poszukiwani specjaliści, którzy w dużej
większości podejmują pracę w wyuczonym zawodzie.

dokładamy wszelkich starań, aby tę
lukę kadrową wypełnić świetnie przygotowanymi, wyposażonymi w wiedzę
i umiejętności praktyczne absolwentami naszej szkoły - podkreśla dyrektor
Urszula Łukasiewicz.
STAWIAMY NA PRAKTYKĘ
Stawiamy na kształcenie praktyczne. Mamy bardzo dobrze i nowocześnie
wyposażone pracownie zawodowe, w
których odbywają się zajęcia z zakresu
nabywania umiejętności zawodowych
mówi Magdalena Kosianko kierownik szkolenia praktycznego. Nie ma

nych placówkach służby zdrowia, salonach kosmetycznych czy innych instytucjach, związanych z kierunkami kształcenia – dodaje Magdalena Kosianko
kierownik szkolenia praktycznego.
Organizujemy słuchaczom bezpłatne certyfikowane szkolenia branżowe,
a dzięki istniejącemu w placówce Centrum Kształcenia Ustawicznego, nasi
absolwenci i słuchacze mają możliwość
udziału w: dodatkowych kursach, szkoleniach czy konferencjach - mówi dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Urszula Łukasiewicz.

ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ
W obecnej sytuacji demograficznej
oraz ze względu na tempo życia i zagrożenia cywilizacyjne wzrasta zapotrzebowanie na usługi z zakresu: opieki, pielęgnacji i masażu. Poszukiwani
są specjaliści w zawodach takich jak:
opiekun medyczny, masażysta, elektroradiolog, protetyk słuchu, terapeuta
zajęciowy czy higienistka stomatologiczna. Dużym powodzeniem na rynku
pracy cieszą się także takie zawody, jak:
kosmetyczka, podolog czy opiekunka
dziecięca - informuje doradca zawodowy Agnieszka Pątek-Gołębiowska.
Nasza szkoła podąża nie tylko za
rynkiem pracy, ale przede wszystkim
za palącym problemem społecznym
i kształci w zawodach, w których poszukiwani są specjaliści. Jako szkoła

NOWE KIERUNKI
W SIEDLECKIM MEDYKU

fot. AK

w naszej szkole takiego kierunku, który nie posiadałby przynajmniej jednej
bardzo dobrze wyposażonej pracowni
z nowoczesnymi symulatorami do nauki
zawodu - podkreśla Monika Jagiełło
wicedyrektor szkoły.
Dzięki współpracy z instytucjami
oraz firmami branżowymi nasi słuchacze doskonalą wcześniej nabyte umiejętności i zdobywają doświadczenie
podczas odbywania zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych w: renomowa-

TYGODNIK SIEDLECKI nr 26

NOWE KOMPETENCJE
OPIEKUNA MEDYCZNEGO
Ostatnie lata pokazały, jak duże
zapotrzebowanie jest na pracowników
służby zdrowia m.in. opiekunów medycznych, którzy są dużym wsparciem
dla personelu pielęgniarskiego. Żeby
wypełnić lukę kadrową będą oni mieli
rozszerzony zakres obowiązków i będą
coraz lepiej wykształceni - informuje
dyrektor Urszula Łukasiewicz.
Zgodnie ze zmianami w kształce-

W odpowiedzi na obserwowane zapotrzebowanie rynku pracy już od września
bieżącego roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach
poszerza swoją ofertę edukacyjną o
kolejne całkowicie bezpłatne kierunki
kształcenia w zawodzie podolog i florysta.
Podolog to osoba, która zajmuje
się diagnozowaniem oraz leczeniem
zmian skórnych oraz płytki paznokciowej na stopach. W Polsce zawód
ten należy do dziedziny kosmetologii.
Nauka na tym kierunku trwa 2 lata,
co pozwala na wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu
nauk medycznych, m.in.: diabetologii,
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dermatologii, chirurgii, ortopedii czy
technik opatrywania ran. Ze względu
na dość duże zainteresowanie tym kierunkiem wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom społecznym i po konsultacjach
z przedstawicielkami Stowarzyszenia
Podiatrów i Podologów tworzymy nowoczesną pracownię do nauki tego zawodu - informuje pani dyrektor Urszula
Łukasiewicz.
Florysta zaś to zawód niezwiązany
z branżą medyczną, jednak poszukiwany na rynku pracy, stąd decyzja o
otworzeniu tego kierunku – informuje
pani dyrektor. To zawód dla każdego,
kto ma chociaż odrobinę wyobraźni
i zmysłu estetycznego. Mamy już trochę
doświadczenia z tą branżą, ponieważ
organizujemy zajęcia z tej dziedziny
naszym słuchaczom kierunku Terapeuta
zajęciowy – dodaje wicedyrektor Monika Jagiełło. Florystyka jest dziedziną, która bardzo mocno rozwinęła się
w ostatnich latach. Dlatego też wzrosło
zapotrzebowanie na florystów, którzy
będą pracować nie tylko w kwiaciarniach, ale także w różnego rodzaju
firmach usługowych lub też mogą
otworzyć własną działalność. Nauka na
tym kierunku trwa 1 rok w systemie zaocznym.
Serdecznie zapraszam, wszystkich,
którzy chcą zdobyć nowe umiejętności
i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
do Siedleckiego Medyka. Profesjonalizm
i doświadczenie naszych nauczycieli to
gwarancja dobrego przygotowania do zawodów: medycznych, społecznych czy kosmetycznych. Przyjazna atmosfera i dobre
relacje nauczyciel – słuchacz to niezawodne cechy naszej szkoły - zachęca Urszula
Łukasiewicz, Dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach.
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niu na kierunku Opiekun medyczny od
września 2021 roku nauka na tym kierunku w Medycznej Szkole Policealnej
im. prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach
będzie trwała 1,5 roku (III semestry),
co pozwoli wyposażyć słuchacza
w dodatkowe kompetencje. Od nowego roku szkolnego absolwent kierunku
Opiekun medyczny będzie przygotowany m.in. do rozpoznawania problemów
funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej
i niesamodzielnej w różnym stopniu
zaawansowania choroby i w różnym
wieku; doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego
pacjenta; wykonywania czynności
z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do
badań laboratoryjnych; wykonywania
wybranych czynności na rzecz pacjenta
dializowanego czy wykonywania wybranych czynności asystujących przy
operacji - podkreśla pani dyrektor.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

SIEDLECKI MEDYK LIDEREM W KSZTAŁCENIU
W ZAWODACH MEDYCZNYCH, SPOŁECZNYCH I KOSMETYCZNYCH

ogłoszenia
drobne
informator
dla maturzystów

Przedstawiciele Collegium Mazovia
rozmawiali z pracodawcami
i stworzyli zupełnie nową szkołę i atrakcyjne kierunki
Collegium Mazovia Innowacyjna
Szkoła Wyższa w Siedlcach ma zupełnie
nową propozycję dla osób, które chcą
zdobyć praktyczne wykształcenie. Od
nowego roku akademickiego ruszają
tam tzw. studia krótkiego cyklu. Trwają
zaledwie 1,5 roku, a po ich ukończeniu
otrzymuje się tytuł dyplomowanego
specjalisty. I to w najbardziej poszukiwanych teraz zawodach!
Praktyka
przede wszystkim
- Ustawa o szkolnictwie wyższym
daje nam możliwość prowadzenia nie
tylko studiów licencjackich i magisterskich, ale również kształcenia specja-

listycznego - mówi rektor Collegium
Mazovia, dr Bożena Piechowicz.
– Z uwagi na to, że nauka trwa tylko trzy semestry, stawiamy przede
wszystkim na umiejętności praktyczne,
pomijając przedmioty ogólne. Jeśli jednak ktoś będzie chciał podjąć studia, to
będzie mógł, w dodatku w skróconym
cyklu, bo przedmioty zawodowe będzie
miał już zaliczone.
Po ukończeniu tej, półtorarocznej szkoły absolwent otrzyma tytuł dyplomowanego specjalisty. Dla kogo jest ta ścieżka?
Dla absolwentów liceów (z maturą),
którzy nie są zainteresowani „zwykłymi”
studiami, a zależy im przede wszystkim
na szybkim zdobyciu dobrze płatnego

zawodu, jak również dla absolwentów
techników, szkół branżowych II stopnia
z dyplomem zawodowym (tu matura
nie jest wymagana).
- Nasza oferta jest również dla
wszystkich, którzy mają już wyższe
wykształcenie, ale chcą na przykład
zmienić zawód – dodaje pani rektor.
– Jak również dla tych, którzy pracują
już w zawodzie, ale chcą podnieść swoje
kwalifikacje. To szczególnie ważne chociażby dla tych, którzy studia skończyli
wiele lat temu, gdy nie wykorzystywało
się jeszcze tylu specjalistycznych programów komputerowych. Teraz my ich
tego nauczymy. To oferta dla wszystkich
tych, którym są potrzebne praktyczne
umiejętności.
Co ciekawe, jeśli absolwent liceum nie
ma matury, to też może rozpocząć naukę.
- Jeśli w trakcie nauki ją zda i przyniesie nam dyplom, to uzyska od nas
tytuł dyplomowanego specjalisty
– mówi dr Bożena Piechowicz. – Ale
jeśli stwierdzi jednak, że matura nie
jest mu potrzebna, to wtedy dostanie
dyplom specjalisty.
Pracodawcy szukają
specjalistów

dziemy tego uczyć. Z kolei po ukończeniu kierunku „Modelowanie informacji
o budynku” absolwent może pracować
jako asystent: inżyniera, architekta czy
konstruktora.
Kolejnym kierunkiem proponowanym przez Collegium Mazovia jest handel i dystrybucja.
- Chcemy wykształcić doradcę klienta, czyli osobę, która będzie profesjonalnie
przygotowana do pracy w handlu – mówi
pani rektor. – W czasie pandemii część
handlu przeniosła się do mediów społecznościowych. I tego też chcemy nauczyć.
Atrakcyjnym kierunkiem jest również rachunkowość komputerowa.
- Na pewno to duża szansa dla tych,
którzy kierunek rachunkowość skończyli dość dawno temu. Teraz są zupełnie
nowe programy. My ich nauczymy, jak
dobrze poruszać się w kadrach i płacach. To kierunek dla tych, którzy chcą
pracować w biurach rachunkowych
i w różnych instytucjach finansowych.
Ostatnim nowo tworzonym kierunkiem
jest administracja i finanse.
- W mniejszych firmach, gdzie nie
ma kilku sekretarek, jedna osoba musi
łączyć prowadzenie sekretariatu, fakturowanie czy też przygotowywanie
dokumentów kadrowych i płacowych
– mówi pani rektor. – My nauczymy
tego w trzy semestry.
Rekrutacja na wszystkie kierunki
rozpocznie się 6 lipca.
Justyna Janusz
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dr Bożena Piechowicz
Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach

Oferta takiego kształcenia powstawała w wyniku konsultacji z pracodawcami.
- Postanowiliśmy ich zapytać, jakich
pracowników potrzebują najbardziej
– mówi pełnomocnik rektora ds. rozwoju Aneta Dmowska-Pycka. – Wybrali-

śmy te najbardziej deficytowe.
Jakie kierunki zostaną utworzone?
- Jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku okazał się kierunek
informacja medyczna – dodaje Aneta
Dmowska-Pycka. – Właściciele przychodni i firm medycznych mówili, że
potrzeba im profesjonalnie przygotowanych sekretarek medycznych, specjalistów ds. rejestracji, koordynatorów
pacjentów, jak również specjalistów ds.
rozliczeń z NFZ.
Osoby, które ukończą ten kierunek,
będą również przygotowane do opracowywania raportów, które firmy muszą
wysyłać do GUS, NFZ czy Ministerstwa
Zdrowia, jak też do współpracy z lekarzami w sprawach administracyjnych.
- To znaczna oszczędność dla właścicieli przychodni – dodaje dr Bożena
Piechowicz. – Oni wiedzą, że lekarz nie
może się zajmować sprawami administracyjnymi. Ten czas może poświęcić
na leczenie i konsultacje, bo za to mu
przecież płacą.
Na Collegium Mazovia powstaną
również kierunki związane z budownictwem: projektowanie i kosztorysowanie
oraz modelowanie informacji o budynku.
- Na rynku budowlanym mamy
prawdziwy boom – dodaje Aneta
Dmowska-Pycka. – Specjalistów do
kosztorysowania potrzeba już od dawna. To specyficzna praca, bo wymaga
znajomości nowoczesnych programów
komputerowych i my przez 1,5 roku bę-
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