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Collegium Mazovia: Powstaje Centrum Symulacji Medycznej dla położnych. 

W tych zawodach pracy nie zabraknie 
uprawnienia, bo mogą już sami plano-
wać zabiegi u pacjentów, a nie zdawać 
się tylko na lekarzy. 

BUDOWY NIE STANĘŁY 

Dużą popularnością, jak co roku, cie-
szy się również kierunek budownictwo 
(ogólne i drogowe). – Nawet pandemia 
nie zatrzymała rozwoju budownictwa 
– mówi pani rektor. – Widzimy, że bu-
dowane są zarówno budynki wieloro-
dzinne, 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 profesjo-
nalnych programów komputerowych 
do księgowania.  

Rektor ma nadzieję, że od paździer-
nika studia całkowicie powrócą do for-
my stacjonarnej. 

- Tak planujemy, dopuszczamy moż-
liwość organizacji wykładów w formie 
zdalnej, ale tylko w części teoretycznej. 
Myślę, że wszyscy, zarówno wykładow-
cy , jak i studenci chcą po prostu wrócić 
do normalności sprzed pandemii. 

Od października ubiegłego roku 
w struktury siedleckiej uczelni włączo-
no również Warszawską Szkołę Wyższą 
z Otwocka. 

- W tym roku mieliśmy tam 100 stu-
dentów i mamy nadzieję, że ich liczba 
będzie rosła z każdym rokiem. 

JUSTYNA JANUSZ

cimy ok. 100-150 osób – mówi pani 
rektor. 

Od października będzie działać rów-
nież Centrum Symulacji Medycznej dla 
położnych. 

– Jest ono tak samo potrzebne jak 
to dla pielęgniarek – dodaje pani rek-
tor. – Mamy tam fantoma, który będzie 
„rodził” i zapewniam, że wrażenia są 
bardzo realistyczne. 

FIZJOTERAPEUCI 
POSZUKIWANI 

Cały czas Collegium Mazovia kształ-
ci również fizjoterapeutów. Zgodnie 
z ministerialnym rozporządzeniem, 
w tej chwili mogą być to jedynie jedno-
lite pięcioletnie studia magisterskie. 

- Całkiem niedawno miałam tele-
fony 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 pode-
szłym 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 wprowa-
dzenie jedynie pięcioletnich jednolitych 
studiów wiąże się też z pewnymi przy-
wilejami dla fizjoterapeutów. 

- Dzięki temu zyskali bardzo duże 

– Zdobyliśmy 90 tysięcy złotych na 
modernizację naszej sieci komputero-
wej i przystosowanie jej do najnow-
szych wymagań – mówi rektor. – Mamy 
również laptopy, które wypożyczają stu-
denci i wykładowcy. 

NA PLUS 

W tym roku szkoła przeszła pozy-
tywnie cztery akredytacje, prowadzone 
przez zewnętrzne jednostki. Wszystkie 
zakończyły się pozytywnym wynikiem. 

Fakt, że tuż przed pandemią udało 
się stworzyć Centrum Symulacji Me-
dycznej 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 sytu-
acjami – mówi pani rektor. – Wszyscy 
wiemy, że w pandemii szpitale zamknę-
ły się przed studentami i medykami. 
Wszyscy mogli pracować jako wolon-
tariusze na oddziałach covidowych, 
ale z dostępem do tych innych był już 
poważny problem. W centrum symu-
lacji mogliśmy prowadzić zajęcia na 
fantomach wysokiej wierności, które są 
bardzo realistyczne. 

Collegium Mazovia Innowacyjna 
Szkoła Wyższa jako pierwsza w regionie 
zaczęła kształcić pielęgniarki, odpowia-
dając na prośby izb pielęgniarskich, któ-
re już 10 lat temu, widząc, że na rynku 
ubywa pielęgniarek, szukały szkół, które 
pomogłyby uzupełnić te braki. 

- Ponad 900 pielęgniarek wyszkoli-
liśmy na studiach pomostowych, a co 
roku w zawodach medycznych kształ-

Rektor Collegium Mazovia  Inno-
wacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, 
dr Bożena Piechowicz zapewnia, że 
szkoła nie zmarnowała czasu podczas 

dr Bożena Piechowicz
Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach

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