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Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna

O UCZELNI

REKRUTACJA

KIERUNKI

DLA STUDENTA

kosmetologia, ratownictwo medyczne,
dietetyka, pielęgniarstwo

KONTAKT

Strony

Aktualności
NWSM NA II SIECHNICKIEJ JESIENI NAUKOWEJ
W dniach od 16-18.11.2012 r. w Siechnicy odbyła się II Siechnicka Jesień Naukowa.
W konferencji uczestniczyły studentki z Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we
Wrocławiu. Aktywnie reprezentowały Szkołę: Ewa Kowal, Ewa Majcher i Ewa Pasternak z
III Roku niestacjonarnego. Studentki prezentowały zabieg kosmetyczny z użyciem światła
LED. Zabieg polegał na przeprowadzeniu mikrodermabrazji korundowej bezkryształowej,
wykonaniu mikronakłuć z wprowadzeniem kwasu hialuronowego w głąb skóry oraz
zastosowaniem światła LED (czerwonego, o dł. 630 nm) o działaniu przeciwzapalnym,
gojącym, regenerującym, pobudzającym syntezę kolagenu. Na zakończenie zabiegu został
wykonany kriomasaż szklanymi kulami w celu złagodzenia i pojędrnienia skóry.
Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.
Szczególne zainteresowanie wzbudzały proponowane przez uczelnię kierunki studiów
podyplomowych.

Fot.1 Studentki NWSM z organizatorami konferencji

Fot.2 Studentki NWSM przy stanowisku pracy
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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
2012/2013
W NIEPUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
W dniu 6 października b.r. roku odbyła się uroczystość inaugurująca rok akademicki
2012/2013 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Przybyło wielu
znakomitych gości, nauczycieli akademickich oraz absolwentów i nowo przyjętych
studentów.
Uroczystość rozpoczął Jego Magnificencja Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły
Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. nauk chem. Aleksander Koll.
Prezydent Uczelni inż. Andrzej Żywirski w swoim wystąpieniu odniósł się do
ważnych wydarzeń z przeszłości Szkoły, bieżących spraw oraz przedstawił plany na
przyszłość.
Interesujący wykład inauguracyjny na temat „Aktyna – białko wielofunkcyjne –
zmiany w stanach patologicznych – odpowiedź na leki znane i nowo
projektowane” wygłosiła prof. dr hab. Maria Malicka – Błaszkiewicz, Dziekan
Wydziału Profilaktyki i Zdrowia.
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Kosmetologii i
Ratownictwa medycznego oraz immatrykulacja przedstawicielom nowoprzyjętych
studentów.
Na zakończenie wystąpiły asolwentki, które podziękowały nauczycielom i wszystkim
pracownikom NWSM za wysiłek włożony w ich wykształcenie.
Inaugurację zakończyło uroczyste Gaudeamus.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus,
nos habebit humus.
Fot. 1 Nauczyciele NWSM oraz goście
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Fot.2 Przywitanie Rektora Uczelni prof. dr hab. Aleksandra Kolla

Fot.3 Immatrykulacja

Wnioski o stypendia
wniosek o stypendium Rektora pobierz
wniosek o stypendium socjalne pobierz
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Rekrutacja 2012
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna prowadzi nabór na kierunki:
kosmetologia I stopniaw trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
ratownictwo medyczne I stopniaw trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
dietetyka I stopniaw trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
pielęgniarstwo I stopnia – pomostowew trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
pielęgniarstwo I stopnia w trybie stacjonarnym.
——————————————————————————————————–
Nowe specjalności na kierunku kosmetologia
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna proponuje na kierunku kosmetologia specjalności
takie jak:
- Kosmetologia stosowana
- Podologia
- Marketing produktu kosmetycznego
- Kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego
- Modelowanie sylwetki z elementami dietetyki
- Wizaż i kreowanie wizerunku
- Architektura paznokcia
——————————————————————————————————–
DZIEŃ PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ
W dniu 3 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół nr 19 we Wrocławiu odbył się Dzień Planowania
Kariery Zawodowej.
Maturzyści a także pozostali uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną
wrocławskich szkół i wyższych uczelni pod kątem wyboru dalszej ścieżki kształcenia.
Mięli możliwość wysłuchania wykładów na temat: „Przezwyciężanie stresu maturalnego” i
„Wymagania rekrutacyjne i współczesne trendy na rynku pracy”.
Indywidualnych konsultacji udzielali chętnym doradcy zawodowi z Poradni PsychologicznoPedagogicznej oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.
Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 12 wrocławskich szkół i uczelni, w tym
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu.
Studentki NWSM Magdalena Kucharska, Aleksandra Ciombor, Beata Kotowicz, Magdalena
Burzała i Patrycja Janowska wraz z opiekunem mgr Joanną Szulgenią – Próchniak udzielały
odpowiedzi na wszystkie pytania licealistów i nauczycieli.
Dla uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej w Niepublicznej wyższej Szkole Medycznej we
Wrocławiu studentki przy stoisku wystawienniczym wykonywały makijaż i masaż dłoni.
Propozycja zabiegowa cieszyła się dużym zainteresowaniem i wprawiła wszystkich w dobry
nastrój.
Joanna Szulgenia-Próchniak
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——————————————————————————————————–
Syllabus ratownictwo medyczne
Wzór syllabusu plik do pobrana syllabus
——————————————————————————————————–
Syllabus dietetyka
Wzór syllabusu plik do pobrana syllabus
——————————————————————————————————–
Pielęgniarstwo organizacja roku i plan zajęć:
Pielęgniarstwo plan zajęć
Pielęgniarstwo Organizacja roku
——————————————————————————————————–
„Rodzina – receptą na kryzys”
Samorząd Studencki NWSM serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Narodowego Dnia
Życia,
które w tym roku odbędą się pod hasłem „Rodzina – receptą na kryzys”.
Uroczystości rozpoczną się 24 marca o godzinie 13:00 w siedzibie NWSM przy ul.
Nowowiejskiej 69 we Wrocławiu.Program do pobrania
——————————————————————————————————–
Nowy kierunek – Pielęgniarstwo- studia I stopnia (pomostowe)
Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy rekrutacje na nowym kierunku studiów.
Więcej informacji w dziale rekrutacja Pielęgniarstwo- studia I stopnia
(pomostowe)
——————————————————————————————————–
Syllabus
Wzór syllabusu plik do pobrana syllabus
——————————————————————————————————–

Konkurs Miss Kosmetyczek 2012
Wrocławianka Agnieszka Fennig, absolwentka Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we
Wrocławiu zdobyła tytuł I wicemiss w konkursie Miss Kosmetyczek 2012. Zwyciężyła
Angelika Plank z województwa opolskiego.
Podczas niedzielnego finału w warszawskim Sheratonie uczestniczki na scenie
zaprezentowały się w kilku odsłonach – w fartuszkach kosmetycznych, ale także w
sukienkach koktajlowych i kreacjach wieczorowych.
Urodę 10 finalistek oceniali m.in.: Katarzyna Cichopek, Monika Richardson, Jerzy Gruza,
Ewa Kuklińska, Robert Korzeniowski i Marek Włodarczyk. Ich zdaniem na koronę Miss
zasłużyła Angelika Plank z Zawadzkiego na Opolszczyźnie.
I vicemiss, wrocławianka Agnieszka Fennig, zadeklarowała, że za swój największy życiowy
sukces uważa urodzenie córki Emilii. Z wykształcenia jest kosmetologiem, planuje
rozpoczęcie kolejnych studiów, tym razem podologicznych. We Wrocławiu prowadzi własny
salon urody. W wolnym czasie dużo podróżuje. Jako cel swoich wojaży najczęściej wybiera
Barcelonę, która urzekła ją swoją architekturą.

Nabór na pierwszy rok studiów licencjackich na kierunkach: Dietetyka,
Kosmetologia
Ogłaszamy nabór na pierwszy rok 3-letnich studiów licencjackich stacjonarnych,
niestacjonarnych i wiczorowych na kierunkach: Dietetyka, Kosmetologia od 01 marca
2012r. Warunki przyjęć dostępne są na stronie kierunków. Dokumenty należy składać w
Sekretariacie Uczelni od 01 stycznia 2012.
W dniach 22 i 23 października odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod nazwą

Nowe materiały i Nowe metody w Kosmetologii
zorganizowana przez Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu. W Konferencji
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uczestniczyło około 100 osób. Konferencja była sponsorowana głównie przez Niepubliczną
Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu, oraz częściowo przez kwartalnik Postępy
Kosmetologii i firmy kosmetyczne Clarena, Kontact i Klapp.
Relacja z konferencji
Uwaga studenci kierunku DIETETYKA
nowy rachunek bankowy:
92 1020 5242 0000 2502 0273 9977
Immatrykulacja 2011
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012
W dniu 1 października b.r. roku odbyła się uroczystość inaugurująca rok akademicki
2011/2012 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Przybyło wielu
znakomitych gości, nauczycieli akademickich oraz absolwentów i nowoprzyjętych
studentów.
Uroczystość rozpoczął Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu prof.
dr hab. nauk chem. Aleksander Koll.

Fot.1 Rektor uczelni prof. dr hab. nauk chem. Aleksander Koll rozpoczął uroczystość
inauguracyjną rok akademicki 2011/2012.
Prezydent Uczelni inż. Andrzej Żywirski w swoim wystąpieniu odniósł się do ważnych
wydarzeń z przeszłości Szkoły, bieżących spraw oraz przedstawił plany na przyszłość. W
sprawozdaniu Prezydent wspominał o jubileuszu 20-lecia powstania pierwszej szkoły –
Policealne Studium Zawodowe Kosmetyczne nr 1 , od której rozpoczął swoją działalność
oświatową, aż po dzień dzisiejszy kiedy to został uruchomiony nowy kierunek studiów
licencjackich Dietetyka. A w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kierunku
Pielęgniarstwo oraz roczne studia podyplomowe.

Fot.2 Prezydent uczelni inż. Andrzej Żywirski podczas wystąpienia, obok siedzą od lewej:
Dziekan Uczelni mgr Krystyna Ligęza, Rektor NWSM prof. dr hab. nauk chem. Aleksander
Koll, Kanclerz uczelni lek. med. Bartosz Żywirski.
Interesujący wykład inauguracyjny na temat „Choroby cywilizacyjne we współczesnym
świecie” wygłosiła prof. dr hab. nauk med. Anna Skoczyńska.

Fot.3 Prof. dr hab. nauk med. Anna Skoczyńska podczas wykładu inauguracyjnego.
Następnie odbyła się immatrykulacja przedstawicielom nowoprzyjętych studentów i
wręczenie dyplomów absolwentom Kosmetologii oraz pierwszym absolwentom
Ratownictwa medycznego.
Inaugurację zakończyło uroczyste Gaudeamus.
Nowy kierunek – Dietetyka – studia I stopnia
Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy rekrutacje na nowym kierunku studiów.
Więcej informacji w dziale rekrutacja Dietetyka oraz kierunki studiów Dietetyka.
.
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
organizuje Konferencję Naukową na temat:

Nowe materiały i nowe metody w kosmetologii
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Obrady odbędą się: 22 i 23 października 2011r.
w
Integer – Hotelu Tumskim
we Wrocławiu
ul. Wyspa Słodowa 10
oraz
w siedzibie Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu
ul. Nowowiejska 69
więcej informacji na stronie konferencji Konferencja
Studentki NWSM na Partynicach
Tradycyjnie, jak co roku na wrocławskich Partynicach odbywała się impreza pt. Wielka
Majówka. W programie były pokazy porannej gimnastyki, prezentacja ras koni, a także ich
ujeżdżanie i skoki przez przeszkody, pokazy walk i zwyczajów rycerskich, demonstracje
jazdy rajdowej, koncerty, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu także była tam obecna. Szkołę
reprezentowały studentki Marta Mendelowska, Weronika Gwóźdź, Elżbieta Falborska,
Milena Cyga, Małgorzata Grajczyk i opiekun mgr Joanna Szulgenia-Próchniak. Stoisko
NWSM cieszyło się dużym zainteresowaniem. Studentki wykonywały manicure biologiczny,
masaż dłoni, rozmawiały z odwiedzającymi na temat Szkoły i rozdawały ulotki.
Organizatorzy podziękowali NWSM za uczestnictwo i zaprosili do wzięcia udziału w
następnych edycjach.

Fot. Wielka Majówka

Fot. Wielka Majówka
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Fot. Wielka Majówka
WSPÓŁPRACA NWSM Z UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZYM
28 października 2010 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Uniwersytetem
Przyrodniczym we Wrocławiu reprezentowanym przez prof. dr hab. Romana Kołacza a
Niepubliczną Wyższą Szkołą Medyczną we Wrocławiu reprezentowaną przez prof. dr hab.
n. chem. Aleksandra Kolla.
Strony zawarły porozumienie o współpracy w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i
naukowych przez pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, które umożliwia:
- kadrze naukowo-dydaktycznej korzystanie z laboratoriów i sal do ćwiczeń;
- prowadzenie badań naukowych studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym;
- uczestniczenie zainteresowanym studentom w pracach studenckich kół naukowych oraz
branie udziału w otwartych wykładach organizowanych przez uczelnie;
- uczestniczenie pracownikom naukowo-dydaktycznym i studentom w konferencjach
naukowych organizowanych przez uczelnie;
- dostęp do zbiorów bibliotecznych.
Sporządzony jest projekt badawczo – naukowy pomiędzy pracownikami NWSM a kadrą
Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego, kierowaną przez prof. dr hab. Czesława
Wawrzeńczyka. Otrzymywane w tym zespole substancje będą badane i obserwowane w
Szkole jako potencjalne nowe składniki produktów kosmetycznych.
Porozumienie o współpracy zainteresowanym pracownikom Niepublicznej Wyższej Szkoły
Medycznej we Wrocławiu umożliwia odbycie studiów doktoranckich pod kierunkiem prof.
dr hab. Czesława Wawrzeńczyka, kierownika Katedry Chemii na warunkach określonych
Regulaminem Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Fot. Od lewej: rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu prof. dr
hab. n. chem. Aleksander Koll i rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof.
dr hab. Roman Kołacz
Egzamin praktyczny z kosmetologii stosowanej
W dniach 1-2 lipca 2010 r. odbył się egzamin praktyczny z kosmetologii stosowanej. Do
egzaminu przystąpiły studentki III Roku systemu niestacjonarnego. Po raz pierwszy,
podczas egzaminu, wykorzystany został nowoczesny sprzęt firmy Clarena. W wyniku ścisłej
współpracy firma Clarena przekazała dodatkowe urządzenia o wartości 65 tys zł.
Wśród urządzeń znalazły się: Ultra Cavi Sonic – peeling kawitacyjny i ultradźwięki,
Mesoteraphy Ultra System do mezoterapii bezigłowej, Radio Frequency – fale radiowe,
Microdermabrasion Diamond System – mikrodermabrazja diamentowa.
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Fot. Zabieg sonoforezy przy użyciu Ultra Cavi Sonic

Fot. Studentki podczas wykonywania zabiegu pielęgnacyjnego
Egzamin praktyczny z kosmetologii stosowanej przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.
Studentki wykazały się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z zakresu stosowanych
zabiegów osiągając bardzo dobre wyniki.
WSPÓŁPRACA NWSM Z WYDZIAŁEM CHEMII
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Dnia 30 września 2010 roku we Wrocławiu zostało zawarte porozumienie pomiędzy
Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentowanym przez prof. dr hab.
Leszka Z. Ciunika a Niepubliczną Wyższą Szkołą Medyczną reprezentowaną przez prof. dr
hab. n. chem. Aleksandra Kolla.
Strony zawarły Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i
naukowych przez pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, które umożliwia:
• kadrze naukowo-dydaktycznej korzystanie z laboratoriów i sal do ćwiczeń;
• prowadzenie badań naukowych studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym;
• uczestniczenie zainteresowanym studentom w pracach studenckich kół naukowych oraz
branie udziału w otwartych wykładach organizowanych przez uczelnie;
• uczestniczenie pracownikom naukowo-dydaktycznym i studentom w konferencjach
naukowych organizowanych przez uczelnie;
• dostęp do zbiorów bibliotecznych.
Ponadto Porozumienie o współpracy zainteresowanym pracownikom Niepublicznej Wyższej
Szkoły Medycznej z siedzibą we Wrocławiu umożliwia odbycie studiów doktoranckich pod
kierunkiem pracowników Wydziału Chemii, na warunkach określonych Regulaminem
Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim.
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011
W dniu 2 października b.r. roku odbyła się uroczystość inaugurująca rok akademicki
2010/2011 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Przybyło wielu
znakomitych gości, nauczycieli akademickich oraz absolwentów i nowoprzyjętych
studentów.
Uroczystość rozpoczął Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu prof.
dr hab. n. chem. Aleksander Koll.

Fot. Rozpoczęcie uroczystości. Od lewej: dziekan NWSM mgr Krystyna Ligęza, rektor
NWSM prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll i prezydent uczelni inż. Andrzej Żywirski
Prezydent Uczelni inż. Andrzej Żywirski w swoim wystąpieniu odniósł się do ważnych
wydarzeń z przeszłości Szkoły, bieżących spraw oraz przedstawił plany na przyszłość.
Interesujący wykład inauguracyjny na temat: Wrocław miastem badań naukowych
wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz.
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Fot. Prof.dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz podczas wykładu inauguracyjnego
Następnie odbyła się immatrykulacja, wręczenie dyplomów, certyfikatów i nagród dla
najlepszych absolwentów.
Inaugurację zakończyło uroczyste Gaudeamus.

Fot. Immatrykulacja nowoprzyjętych studentów

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
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