
Kursy:
2020 Kurs specjalistyczny: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego, Endoskopia.
2020 Szkolenie: Exante Wydawnictwo Naukowe, Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne.
Kursy / szkolenia dokształcające/e-learning: 
2020 Incision Academy: Venipuncture, Intravenous CannulaIon, Intramuscular InjecIon, Subcutaneous InjecIon
2018 NaIonalt Videnscenter For Demens, ABC Demens – pleje og omsorg.
2016 Unga sIkskader
2016 Farmakologitesten
2016 ABL blodgasmaling
2016 Forflytning
2016 Handhygiejne for klinisk personale i Region Hovedstaden
2016 Ernaerinsterapi for plejeperonale
2016 Infomeret samtykke
2016 Forebyggelse af tryksar
2015 Konflikter og vold – Forebyggelse og handtering

mgr Andrzej PAWLAK
asystent badawczo – dydaktyczny
Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu na kierunku pielęgniarstwo oraz Wyższej Szkoły Bankowej
we Wrocławiu - studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych.
Przedmiotem moich zainteresowań jest pielęgniarstwo chirurgiczne, geriatryczne, aspekty zarządzania w
placówkach służby zdrowia oraz szeroko pojęta edukacja, w tym zagadnienia związane z dydaktyką oraz
metodyką nauczania przedmiotów medycznych oraz języka angielskiego.
Jestem pracownikiem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu od roku
2020, gdzie prowadzę zajęcia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego na kierunkach: Pielęgniarstwo Iᵒ i
Położnictwo Iᵒ.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Polsce i zagranicą m.in. (Dania, Islandia, Grenlandia). W
trakcie wieloletniej pracy zawodowej na stanowisku pielęgniarza i starszego pielęgniarza ukończyłem wiele
kursów/szkoleń dokształcających.
Jako młody pracownik badawczo-dydaktyczny nieustannie podnoszę swoją wiedzę oraz umiejętności
związane z działalnością naukową.
Jestem osobą otwartą, komunikatywną, wytrwale dążącą do osiągania wyznaczonych przez siebie celów.
Cechuje mnie profesjonalizm, kompetentność, szerokie i abstrakcyjne myślenie. Zdobywanie wiedzy,
również technicznej i wykorzystywanie jej w pracy i realizacji nowych celów jest niewątpliwie moim
atutem. Nie boję się wyzwań i uważam, że wiele rzeczy można i należy zmieniać w sposób nowatorski.
Kształcenie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem różnych metod jest moją pasją, w których
centrum jest pobudzanie motywacji, wrażliwości i postawy twórczej, ukierunkowanej na rozwój,
zdobywanie kompetencji zawodowych i sukcesy studentów.
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Działalność organizacyjna:
• Opiekun Roku
• Członek komisji egzaminacyjnej na egzaminie dyplomowym na studiach Iᵒ dla kierunku: Pielęgniarstwo 


