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Ratownictwo Medyczne studia I stopnia

Studiując kierunek Ratownictwo
Medyczne zdobywasz wiedzę i umiejętności
praktyczne umożliwiające medyczne
działania ratunkowe w stanach nagłego
zagrożenia życia i zdrowia u dzieci
oraz dorosłych.

Informacje ogólne

Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo
Medyczne trwają 6 semestrów i kończą się
uzyskaniem tytułu licencjata. W trakcie
studiów studenci biorą udział w obozie
letnim oraz zimowym, w ramach których
odbywają zajęcia z żeglarstwa, kajakarstwa,
ratownictwa wodnego oraz narciarstwa.
Student odbywa praktyki zawodowe
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
Pogotowiu Ratunkowym oraz Państwowej
Straży Pożarnej. Studenci mają możliwość
uczęszczania na zajęcia praktyczne, które
odbywają się na oddziałach szpitalnych.



Ukończenie kierunku Ratownictwo Medyczne 
daje możliwość zatrudnienia m.in. w:

• Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych

• Pogotowiu Ratunkowym 

• Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

• Straży pożarnej

• Oddziałach szpitalnych

• Centrum Powiadamiania Ratunkowego

• Ratownictwie morskim

• Ratownictwie górniczym

• Wojskowym ratownictwie medycznym

• Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym

• Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu 
Ratunkowym oraz Górskim Ochotniczym 
Pogotowiu Ratunkowym

• Transporcie sanitarnym

Absolwent nabywa ogólną wiedzę z zakresu
nauk medycznych oraz z zakresu ratownictwa
medycznego. Zdobywa również uprawnienia do
nauczanie zawodu ratownika medycznego,
organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu
pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej
pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych
oraz prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych w zakresie ratownictwa
medycznego.



REKRUTACJA

Dlaczego warto studiować w PSW

• 17 – letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzane 

ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej 

Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

• Wysoka lokata w rankingach: PSW w Białej Podlaskiej 

zajęła pierwsze miejsce w rankingu państwowych 

wyższych szkół zawodowych.

• Dobra baza dydaktyczna umożliwiająca studiowanie 

w nowoczesnych wnętrzach.

• Dobre warunki mieszkaniowe w nowoczesnym Domu 

Studenta.

• Nowoczesne laboratoria, wyposażone w światowej 

klasy sprzęt: Centrum Badań nad Innowacjami (CBI), 

Regionalne Centrum Badań środowiska rolnictwa i 

technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH.

• Nowoczesna i doskonale wyposażona Biblioteka 

Akademicka ze stanowiskiem dla osób 

niepełnosprawnych.

• Szeroko współpraca zagraniczna – w ramach programu 

Erasmus.

• Biuro karier – długoletnia współpraca z otoczeniem 

gospodarczym, to standardy i dobre praktyki.

www.pswbp.pl
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska

tel. +48 83 344 99 30, e-mail: rekrutacja@pswbp.pl

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów 
zobowiązani są zarejestrować na stronie www.pswbp.pl

w systemie IRK, a po zakwalifikowaniu złożyć komplet 
dokumentów w dziekanacie w wyznaczonym terminie.

INTERENTOWA REJESTRACJA – OD KWIETNIA
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