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·
·Uczelnia
oWŁADZE I STRUKTURA
oINFORMACJE O UCZELNI
oWYDARZENIA I LUDZIE
oPPWSZ DLA SZKÓŁ
oMISJA PODHALAŃSKIEJ W AFRYCE
oZAMÓWIENIA PUBLICZNE
oKomisja Bioetyczna
oInspektor Ochrony Danych
oBEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
·Rekrutacja
oZASADY REKRUTACJI
oINFORMACJE DLA KANDYDATA
oREJESTRACJA on-line
oTerminarz rekrutacyjny na rok akademicki 2018/2019
oENROLMENT CONDITIONS FOR FOREIGNERS
oANKIETA
oPPWSZ w Nowym Targu realizuje projekty
·Dla Studenta
oINFORMACJE ORGANIZACYJNE
oWIRTUALNY DZIEKANAT
oSTYPENDIA I ZAPOMOGI
oWSPARCIE DLA STUDENTÓW
oŻYCIE STUDENCKIE
oERASMUS+
oOFERTY PRACY, STAŻY, SZKOLEŃ

oMIESZKANIE DLA STUDENTA
oKONKURSY
·Dla Pracownika
oSPRAWY PRACOWNICZE
oPraca dla nauczycieli akademickich
oZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
oARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
oWZORY DOKUMENTÓW
oePROWADZĄCY
oSTOŁÓWKA STUDENCKA "Pod Tatrami"
·Współpraca
oWSPÓŁPRACA
oPOROZUMIENIA
oUTW
oFormularz zgłoszeniowy - Studia Dualne
Pielęgniarstwa
·Informacje ogólne
·Komunikaty
·Władze instytutu
·Sekretariat
·Harmonogram zajęć
·Dyżury pracowników
·Praktyki studia I stopnia
·Praktyki studia II stopnia
·Praca licencjacka i magisterska
·Dokumenty do pobrania
·Galeria
·Przewodnik dydaktyczny dla studentów
·Studia dofinansowane z EFS
Szybki kontakt
Strona główna
Instytuty
Pielęgniarstwa
Praca licencjacka i magisterska
Praca licencjacka i magisterska
·OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEGU INFORMACJI OBRONY PRAC LICENCJACKICH /PRAC
MAGISTERSKICH
·WYMAGANIA DOTYCZĄCE PISANIA PRAC LICENCJACKICH i MAGISTERSKICH
Informacje dotyczące prac licencjackich i magisterskich dla studentów stacjonarnych I stopnia i II stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych
·wzór pierwszej strony<pobierz>
·oświadczenie o samodzielnie wykonanej pracy<pobierz>
·streszczenie pracy<pobierz>
·podanie o przedłużenie złożenia pracy w późniejszym terminie<pobierz>
·wykaz zagadnień na egzamin magisterski<pobierz>
·regulamin egzaminu magisterskiego<pobierz>
Informacje dotyczące prac licencjackich studia niestacjonarne (studia dofinansowane w ramach projektu

systemowego pn. „ Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych ramach studiów pomostowych "
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki).
·wzór pierwszej strony
·oswiadczenie o samodzielnie wykonanej pracy
·streszczenie pracy
·podanie o przedłużenie złożenia pracy w póżniejszym terminie
·PPWSZ w Nowym Targu realizuje PROJEKTY UNIJNE
·Wybory uzupełniające 2018
·Wirtualny dziekanat
·Kierunki Studiów
oArchitektura I stopnia
oArchitektura II stopnia
oBezpieczeństwo Narodowe
oFilologia Angielska I stopnia
oFilologia Angielska II stopnia
oFilologia Polska
oFinanse i Rachunkowość (PONE)
oFinanse i rachunkowość - Studia Dualne
oFizjoterapia I stopnia
oFizjoterapia II stopnia
oFizjoterapia jednolite studia magisterskie
oGospodarka Przestrzenna
oInżynieria Środowiska
oKosmetologia I stopnia
oKosmetologia II stopnia
oPielęgniarstwo I Stopnia
oPielęgniarstwo II Stopnia
oPraca Socjalna
oRatownictwo Medyczne
oSport
oTurystyka i Rekreacja I stopnia
oTurystyka i Rekreacja II stopnia
oStudia Podyplomowe
·Biblioteka
·Erasmus +
·Dział Nauczania i Spraw Studenckich
·Dział Nauki i wydawnictw
·Dział Promocji i Współpracy
·Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

