
Przewodnik dla Studenta 

Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Studencie, 

1. Informacje o Wydziale Nauk o Zdrowiu i swoim kierunku studiów znajdziesz na stronie internetowej Uczelni 

www.mazowiecka.edu.pl zakładka Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

2. Z Panią p.o. Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu mgr Adrianną Frydrysiak - Brzozowską możesz się skontaktować:  

• osobiście wg harmonogramów dyżurów poniedziałki 10:00-12:00 zamieszczonych pod linkiem 

https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/wladze/, 

• mailowo a.frydrysiak-brzozowska@mazowiecka.edu.pl 

• umówić się telefonicznie 24 366-54-14 wew. 217, wew. 207, wew. 255. 

• umówić osobiście w Sekretariacie pokój A1, lub A2 Pl. Dąbrowskiego 2 w Płocku. 

3. Z Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu możesz się skontaktować: 

DZIEKANAT NR TELEFONU 
Dni i godziny przyjęć studentów 

Dziekanat – pok. A102 24 366-54-14 

mgr Magdalena Ozimek – Kierownik wew. 130 Poniedziałek 8:00 - 18:00 

Wtorek  8:00 - 15:00 

Środa   dzień wewnętrzny (Dziekanat 

nieczynny) 

Czwartek  8:00 - 15:00 

Piątek   8:00 - 15:00 

Sobota   8:00 – 12:00 ( w soboty zjazdowe) 

mgr Marta Mielczarek   wew. 256 

mgr Julia Paczkowska wew. 204 

mgr Małgorzata Witkowska Wew. 256 

Sekretariat Dziekana –pok. A1 24 366-54-14 

mgr Monika Ludwikowska  wew. 207 

mgr Mariola Antonowicz wew. 217 

mgr Sylwia Dąbkowska   wew. 255 

Wydziałowy adres mailowy :      wnz@mazowiecka.edu.pl 
 

4. Z Nauczycielem Akademickim będącym opiekunem roku możesz skontaktować się:  

• osobiście wg harmonogramu dyżurów zamieszczonych pod linkiem: https://mazowiecka.edu.pl/dla-

studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/dyzury-nauczycieli-akademickich/ 

• mailowo: 

KIERUNEK ROK OPIEKUN E-MAIL 

Pielęgniarstwo I⁰ 

I Rok mgr Agnieszka Reszelska a.reszelska@mazowiecka.edu.pl 

II Rok mgr Renata Bienias r.bienias@mazowiecka.edu.pl 

III Rok mgr Małgorzata Michalska m.michalska@mazowiecka.edu.pl 

Kosmetologia I⁰ 

I Rok mgr Eliza Kolczyńska e.kolczynska@mazowiecka.edu.pl 

II Rok dr  Jolanna Arkop j.artkop@mazowiecka.edu.pl 

III Rok mgr Katarzyna Błoch k.bloch@mazowiecka.edu.pl 

Położnictwo I⁰ 

I Rok mgr Aleksandra Bogdańska a.bogdanska@mazowiecka.edu.pl 

II Rok mgr Kinga Piórkowska k.piorkowska@mazowiecka.edu.pl 

III Rok mgr Katarzyna Witkowska k.witkowska@mazowiecka.edu.pl 
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5. Maile i podania kierowane do Pani Prorektor ds. collegium Medicum oraz do Pani p.o. Dziekan Wydziału Nauk o 

Zdrowiu i Dziekanatu przygotuj wg wzorów obowiązujących na wydziale. Wzory znajdziesz pod linkiem  

https://mazowiecka.edu.pl/collegium-medicum/o-collegium/dokumenty-do-pobrania/  

6. Zapoznaj się z Regulaminem Studiów. Treść Regulaminu znajdziesz pod adresem 

https://mazowiecka.edu.pl/regulamin-studiow/ 

7. Zapoznaj się z:  

 Kierunek Gdzie szukać? 

Program Studiów 

 

Pielęgniarstwo I ⁰ 

https://bip.mazowiecka.edu.pl/hMOuVFlh/wydzial-nauk-o-zdrowiu  lub 
https://bip.mazowiecka.edu.pl/, następnie wybierz zakładkę Studia, 
kolejno Programy Studiów, wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Pielęgniarstwo I stopnia, Nabór, Program Studiów 

Pielęgniarstwo II⁰ 

https://bip.mazowiecka.edu.pl/hMOuVFlh/wydzial-nauk-o-zdrowiu 
 lub 
https://bip.mazowiecka.edu.pl/, następnie wybierz zakładkę Studia, 
kolejno Programy Studiów, wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Pielęgniarstwo II stopnia, Nabór, Program Studiów 

Położnictwo I⁰ 

https://bip.mazowiecka.edu.pl/hMOuVFlh/wydzial-nauk-o-zdrowiu lub 
https://bip.mazowiecka.edu.pl/, następnie wybierz zakładkę Studia, 
kolejno Programy Studiów, wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu, Położnictwo 
I stopnia, Nabór, Program Studiów 

Kosmetologia I⁰ 

https://bip.mazowiecka.edu.pl/hMOuVFlh/wydzial-nauk-o-zdrowiu  lub 
https://bip.mazowiecka.edu.pl/, następnie wybierz zakładkę Studia, 
kolejno Programy Studiów, wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Kosmetologia I stopnia, Nabór, Program Studiów 

Plan Studiów 

 

Pielęgniarstwo I ⁰ 

https://bip.mazowiecka.edu.pl/hMOuVFlh/wydzial-nauk-o-zdrowiu  lub 
https://bip.mazowiecka.edu.pl/, następnie wybierz zakładkę Studia, 
kolejno Programy Studiów, wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Pielęgniarstwo I stopnia, Nabór, Plan Studiów 

Pielęgniarstwo II⁰ 

https://bip.mazowiecka.edu.pl/hMOuVFlh/wydzial-nauk-o-zdrowiu  lub 
https://bip.mazowiecka.edu.pl/, następnie wybierz zakładkę Studia, 
kolejno Programy Studiów, wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Pielęgniarstwo II stopnia, Nabór, Plan Studiów 

Położnictwo I⁰ 

https://bip.mazowiecka.edu.pl/hMOuVFlh/wydzial-nauk-o-zdrowiu  lub 
https://bip.mazowiecka.edu.pl/, następnie wybierz zakładkę Studia, 
kolejno Programy Studiów, wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu, Położnictwo 
I stopnia, Nabór, Plan Studiów 

Kosmetologia I⁰ 

https://bip.mazowiecka.edu.pl/hMOuVFlh/wydzial-nauk-o-zdrowiu  lub 
https://bip.mazowiecka.edu.pl/, następnie wybierz zakładkę Studia, 
kolejno Programy Studiów, wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Kosmetologia I stopnia, Nabór, Plan Studiów 

Efekty Uczenia się 

 

Pielęgniarstwo I ⁰ 

https://bip.mazowiecka.edu.pl/hMOuVFlh/wydzial-nauk-o-zdrowiu lub 
https://bip.mazowiecka.edu.pl/, następnie wybierz zakładkę Studia, 
kolejno Programy Studiów, wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Pielęgniarstwo I stopnia, Nabór, Efekty Uczenia się 

Pielęgniarstwo II⁰ 

https://bip.mazowiecka.edu.pl/hMOuVFlh/wydzial-nauk-o-zdrowiu  lub 
https://bip.mazowiecka.edu.pl/, następnie wybierz zakładkę Studia, 
kolejno Programy Studiów, wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Pielęgniarstwo II stopnia, Nabór, Efekty Uczenia się 

Położnictwo I⁰ https://bip.mazowiecka.edu.pl/hMOuVFlh/wydzial-nauk-o-zdrowiu lub 

  

Pielęgniarstwo II⁰ 
I Rok mgr Renata Wiśniewska r.wisniewska@mazowiecka.edu.pl 

II Rok mgr Agnieszka Dynowska a.dynowska@mazowiecka.edu.pl 
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https://bip.mazowiecka.edu.pl/, następnie wybierz zakładkę Studia, 
kolejno Programy Studiów, wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu, Położnictwo 
I stopnia, Nabór, Efekty Uczenia się 

Kosmetologia I⁰ 

https://bip.mazowiecka.edu.pl/hMOuVFlh/wydzial-nauk-o-zdrowiu lub 
https://bip.mazowiecka.edu.pl/, następnie wybierz zakładkę Studia, 
kolejno Programy Studiów, wybierz Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Kosmetologia I stopnia, Nabór, Efekty Uczenia się 

Regulamin Zajęć 
Praktycznych i 
Praktyk 
Zawodowych: 

 

Pielęgniarstwo I ⁰ 

www.mazowiecka.edu.pl zakładka Dla studentów, kolejno Wydział Nauk 
o Zdrowiu, następnie wybierz kierunek → Zajęcia Praktyczne i Praktyki 
Zawodowe https://mazowiecka.edu.pl/collegium-medicum/wydzial-
nauk-o-zdrowiu/pielegniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/zajecia-praktyczne-
i-praktyki-zawodowe/  

Pielęgniarstwo II⁰ 

www.mazowiecka.edu.pl zakładka Dla studentów, kolejno Wydział Nauk 
o Zdrowiu, następnie wybierz kierunek → Praktyki Zawodowe 
https://mazowiecka.edu.pl/collegium-medicum/wydzial-nauk-o-
zdrowiu/pielegniarstwo-ii-stopnia/praktyki-zawodowe/  

Położnictwo I⁰ 

www.mazowiecka.edu.pl zakładka Dla studentów, kolejno Wydział Nauk 
o Zdrowiu, następnie wybierz kierunek → Zajęcia Praktyczne i Praktyki 
Zawodowe 
https://mazowiecka.edu.pl/collegium-medicum/wydzial-nauk-o-
zdrowiu/poloznictwo-i-stopnia-stacjonarne/zajecia-praktyczne-i-praktyki-
zawodowe/  

Kosmetologia I⁰ 

www.mazowiecka.edu.pl zakładka Dla studentów, kolejno Wydział Nauk 
o Zdrowiu, następnie wybierz kierunek → Praktyki Zawodowe 
 https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-
zdrowiu/kosmetologia-i-stopnia-stacjonarne/praktyki-zawodowe-2/  

Regulamin 
Monoprofilowego 
Centrum 
Symulacji 
Medycznych 

Pielęgniarstwo I ⁰ 

www.mazowiecka.edu.pl zakładka Dla studentów, kolejno O Collegium, 
następnie wybierz Centrum Symulacji Medycznych → Monoprofilowe 
Centrum Symulacji Medycznych - Pielegniarstwo → Regulamin MCSM 
 
https://mazowiecka.edu.pl/collegium-medicum/o-collegium/centrum-
symulacji-medycznych/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznych-
mcsm-pielegniarstwo/regulamin-mcsm/ 

Pielęgniarstwo II⁰ 

www.mazowiecka.edu.pl zakładka Dla studentów, kolejno O Collegium, 
następnie wybierz Centrum Symulacji Medycznych → Monoprofilowe 
Centrum Symulacji Medycznych - Pielegniarstwo → Regulamin MCSM 
 
https://mazowiecka.edu.pl/collegium-medicum/o-collegium/centrum-
symulacji-medycznych/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznych-
mcsm-pielegniarstwo/regulamin-mcsm/  

Położnictwo I⁰ 

www.mazowiecka.edu.pl zakładka Dla studentów, kolejno O Collegium, 
następnie wybierz Centrum Symulacji Medycznych → Monoprofilowe 
Centrum Symulacji Medycznych - Położnictwo→  Regulamin MCSM 
 
https://mazowiecka.edu.pl/collegium-medicum/o-collegium/centrum-
symulacji-medycznych/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznych-
mcsm-poloznictwo/  

 

8. Nauczyciel Akademicki na pierwszych zajęciach zapozna Cię z Kartą przedmiotu (Sylabusem). Wszystkie 

Sylabusy dostępne są w zakładce  „Sylabusy” 

 

9. Jeśli chcesz należeć do Koła Naukowego skontaktuj się z Opiekunem wybranego Studenckiego Koła Naukowego: 
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10. Jeśli chcesz wyjechać do Uczelni zagranicznej, żeby odbyć część kształcenia teoretycznego lub  praktykę 

studencką w uczelniach partnerskich zapoznaj się z programem Erasmus + 

https://mazowiecka.edu.pl/erasmus/erasmus/o-programie/ 

Również kiedy ukończysz studia, możesz odbyć za granicą staż jako absolwent.  

Informacje w tych sprawach możesz uzyskać u Koordynatora Programu Erasmus +: 

• osobiście pokój A122 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 

• mailową erasmus@mazowiecka.edu.pl ,  

• telefonicznie 24 366 54 00 wew. 266 

 

 

11. Do każdego przedmiotu masz wskazaną w jego karcie przedmiotu (Sylabusie) literaturę podstawową i 

uzupełniającą. Jest ona dostępna w naszej Bibliotece. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu B1 w Akademia 

Mazowiecka w Płocku Pl. Dąbrowskiego 2. W sprawie wypożyczeni i zamówień możesz skontaktować się z 

Biblioteką:  

• osobiście - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz jeden weekend w miesiącu (w 

dniu odbywania się zajęć na studiach magisterskich wg harmonogramu) 

• mailowo – biblioteka@mazowiecka.edu.pl 

• telefonicznie – 24 366 54 00 wew. 211 

• on-line - https://mazowiecka.edu.pl/biblioteka/zasoby/aktualnosci/ 

 

 

 

NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA 
NAUKOWEGO 

OPIEKUN ADRES E-MAIL 

SKN Symulacji Medycznych 

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka - 
prof. Uczelni - Opiekun Naukowy 

m.glowacka@mazowiecka.edu.pl 

mgr Dawid Pilewski- Opiekun 
Organizacyjny 

d.pilewski@mazowiecka.edu.pl 

SKN Młodych Położnych 

dr n. med. Małgorzata Soroka  - 
Opiekun Naukowy 

m.soroka@mazowiecka.edu.pl 

mgr Katarzyna Witkowska- 
Opiekun Organizacyjny 

k.witkowska@mazowiecka.edu.pl 

SKN Pielęgniarstwa 
Nowoczesnego 

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka - 
prof. Uczelni - Opiekun Naukowy 

m.glowacka@mazowiecka.edu.pl 

mgr Adrianna Frydrysiak-
Brzozowska - Opiekun 
Organizacyjny 

a.frydrysiak-
brzozowska@mazowiecka.edu.pl 

SKN Promocji Zdrowia 

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, 
prof. ucz. - Opiekun Naukowy 

m.glowacka@mazowiecka.edu.pl 

mgr Małgorzata Michalska- 
Opiekun Organizacyjny 

m.michalska@mazowiecka.edu.pl 

SKN Cosmeo 
dr Anna Szymańska  - Opiekun 
Naukowy 

a.szymanska@mazowiecka.edu.pl 

SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego 

dr n. med. Łukasz Murlikiewicz- 
Opiekun Naukowy 

l.murlikiewicz@mazowiecka.edu.pl 

mgr Sylwia Benirowska- Opiekun 
Organizacyjny 

s.benirowska@mazowiecka.edu.pl 

Koło Naukowe Absolwentów 
Marzena Pilarzyk  wnz@mazowiecka.edu.pl 

https://mazowiecka.edu.pl/erasmus/erasmus/o-programie/
mailto:erasmus@mazowiecka.edu.pl
mailto:biblioteka@mazowiecka.edu.pl
https://mazowiecka.edu.pl/biblioteka/zasoby/aktualnosci/


12. W sprawach dotyczących wychowania fizycznego lub dodatkowych form aktywności fizycznej możesz: 

znaleźć informację na stronie: https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/studium-wychowania-fizycznego-i-

sportu/ 

lub możesz skontaktować się: 

• osobiście – Płock, ul. Gałczyńskiego 28, wg harmonogramu zamieszczonego na stronie 

https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/studium-wychowania-fizycznego-i-sportu/dyzury-

nauczycieli-akademickich/  

• mailowo – studiumwf@mazowiecka.edu.pl 

• telefonicznie – 24 366 54 09 

 

 

13. Mamy dla Ciebie ofertę dodatkowych kursów, szkoleń i innych form wsparcia służących podniesieniu kwalifikacji 

i zwiększeniu Twojej atrakcyjności na rynku pracy. Informacje w tym zakresie uzyskasz pod adresem 

https://mazowiecka.edu.pl/projekty-ue/kursy/ lub 

• osobiście - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 

• mailowo – funduszeue@mazowiecka.edu.pl  

• telefonicznie – 24 366 54 00 wew. 253, 283, 261 

• on-line - https://mazowiecka.edu.pl/projekty-ue/  

 

 

14. Mieszkasz daleko od Uczelni? Możesz skorzystać z oferty Domu Studenta https://mazowiecka.edu.pl/dom-

studenta/informacje-ogolne/, możesz się skontaktować:  

• osobiście – Płock, ul. Abp Nowowiejskiego 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:0 

• mailowo – domstudenta@mazowiecka.edu.pl  

• telefonicznie – 24 366-54-15, 24 366-54-16 

• on-line - https://mazowiecka.edu.pl/dom-studenta/informacje-ogolne/ 

 

 

15. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, możesz ubiegać się o: 

• stypendium socjalne,  

• stypendium dla osób niepełnosprawnych,  

• zapomogę, 

szczegółowe informacje odnośnie procedury i dokumentacji wybranej pomocy wsparcia materialnego znajdziesz 

w   zakładce „Stypendia i pomoc materialna” https://mazowiecka.edu.pl/pomoc-materialna/.  

Możesz również uzyskać informację dot. pomocy od pracowników Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki drogą: 

• osobiście pokój B113 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 

• mailową dss@mazowiecka.edu.pl ,  

• telefonicznie 24 366 54 00 wew 225, 235  

 

 

16. Jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebujesz wsparcia ze strony Uczelni skontaktuj się:  

• osobiście - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 

• mailowo – rsn@mazowiecka.edu.pl  

• telefonicznie – 24 366 54 00 wew. 273 

• on-line - https://mazowiecka.edu.pl/wsparcie-studentow-niepelnosprawnych/jak-ubiegac-sie-o-

wsparcie-procesu-ksztalcenia/  
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17. Chcesz być aktywny i zaangażować się w życie studenckie? Działaj w Samorządzie Studentów Akademii 

Mazowieckiej w Płocku! Informacje o działalności samorządu studentów możesz uzyskać: 

• osobiście – Płock, Plac Dąbrowskiego 2, pokój B119 

• mailowo – russ@mazowiecka.edu.pl 

• telefonicznie – 24 366 54 00 wew. 249 lub 572 904 834 

• on-line - https://mazowiecka.edu.pl/samorzad-studentow/  

 

 

18. Masz prawo do odbywania studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów. Indywidualna organizacja 
studiów przysługuje: 

• studentom uzdolnionym i wyróżniającym się w nauce; 

• osobom niepełnosprawnym lub chorującym przewlekle; 

• studentom studiującym jednocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów; 

• studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami;  

• studentom przyjętym na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się 

• studentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub studentom, którzy wykażą 
zaistnienie innych uzasadnionych okoliczności, w tym zdarzeń losowych.  
Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie studiów § 16 pod adresem: 
 https://mazowiecka.edu.pl/regulamin-studiow/  lub w Dziekanacie WNZ 

 

 
19.  Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry. Zapoznaj się z organizacją roku akademickiego – strona www  

https://mazowiecka.edu.pl/kalendarz-roku-akademickiego/ 

 

20. Formy i zasady zaliczenia egzaminów i zaliczeń poznasz w:  

• Regulaminie studiów  https://mazowiecka.edu.pl/regulamin-studiow/ 

• Kartach (sylabusach) przedmiotów 

https://mail.google.com/mail/u/0/#label/PLANY+++ZAJ%C4%98%C4%86+%2F+Sylabusy 

 

 

21. Zaliczenia i egzaminy odbywają się w sesji egzaminacyjnej. Jeśli Ci się nie powiedzie możesz złożyć zaliczenie lub 

zdać egzamin w sesji poprawkowej. 

Jeśli nie zdasz egzaminu w pierwszym terminie przysługuje Ci drugi termin w sesji poprawkowej: 

Jeśli nie zdasz egzaminu w drugim terminie zapoznaj się z Regulaminem studiów 

https://mazowiecka.edu.pl/regulamin-studiow/ – rozdział IV. Zasady i tryb zaliczania semestru: 

• Wpis warunkowy na kolejny semestr (wpis z długiem punktów ECTS) - § 25 

• Powtarzanie semestru - § 26 

 

 

22. W czasie studiów odbywasz zajęcia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych (MCSM), zajęcia 

praktyczne i praktyki zawodowe w podmiotach leczniczych. Regulaminy i zasady ich odbywania oraz zaliczania 

zawarto w Dzienniczku Praktycznych Umiejętności Zawodowych oraz pod adresem  

https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/monoprofilowe-centrum-symulacji-

medycznych-mcsm/regulamin-mcsm/ 

 

 

23. W pracowniach specjalistycznych i Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych obowiązuje 

umundurowanie i obuwie medyczne. Wzór i rodzaj umundurowania oraz obuwia ustalony zostanie na 

pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Ostateczny termin zakupu umundurowania to trzydziesty października. 

Od pierwszych zajęć obowiązuje Cię na ćwiczeniach w pracowniach zmiana ubrania i obuwia. Masz do dyspozycji 

szatnie przypisane do poszczególnych pracowni: 

 

https://mazowiecka.edu.pl/samorzad-studentow/
https://mazowiecka.edu.pl/regulamin-studiow/
https://mazowiecka.edu.pl/kalendarz-roku-akademickiego/
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SALA LICZBA STUDENTÓW SZATNIA 

B 3 16 B 14 

B 5 10 B 109 

B 6 10 B 109 

B 108 10/16 B 109 

B 110 10 B 109 

B 111 16 B 14 

B 112 16 B 14 

A 4 10 A 8-2 

A 6 10 A 8-2 

A 109 10 A 8-2 

A 111 10 A 8-2 

A 124 10 A 8/1 

A 118 10 A 8/1 

A 117 10 A 8/1 

A 7 16 A 8/1 

A15 16 B 14 

 

24. Jeśli chcesz zgłosić potrzebę zakupu książki, czasopisma lub zapewnienia do nich dostępu on line skontaktuj się 

z Biblioteką lub Dziekanatem WNZ lub Opiekunem Roku lub przedstawicielem studentów w Komisji ds. Jakości 

Kształcenia  lub przedstawicielem studentów  w Zespole ds. Analizy Efektów Uczenia się lub lub 

przedstawicielem studentów w Zespole ds. Programów Studiów albo z tymi Zespołami lub Panią Dziekan 

Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

 

25. Masz wpływ na jakość kształcenia. Możesz zgłosić swoje propozycje doskonalenia, uwagi i spostrzeżenia 

dotyczące: 

 

• efektów uczenia się 

• programu studiów 

• harmonogramu studiów 

• planu zajęć 

• metod kształcenia 

• zaliczeń i egzaminów 

• zajęć w MCSM 

• zajęć praktycznych  

• praktyk zawodowych 

• seminariów dyplomowych 

• relacji nauczyciel-student 

• działalności studenckich kół naukowych 

• wymiany międzynarodowej 

• wsparcia studentów 

• innych spraw związanych z odbywaniem studiów na naszym Wydziale 

 

przedstaw te propozycje, uwagi i spostrzeżenia Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu lub Opiekunowi Roku lub 

przedstawicielom studentów w Komisji ds. Jakości Kształcenia  lub Zespołowi ds. Analizy Efektów Uczenia się lub 

Zespołowi ds. Programów Studiów lub w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

 

 
dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – prof. Uczelni 

Prorektor ds. Collegium Medicum 

Akademia Mazowiecka w Płocku 
09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2, tel/ + 48 24 366 54 14 


