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Przedmiotem moich zainteresowań jest szeroko rozumiane jakość kształcenia i organizacja kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek.

Pełniłam różne role w organizacji procesu dydaktycznego. Byłam nauczycielem, dyrektorem w szkolnictwie medycznym, wykładowcą, starszym

wykładowcą, i p.o kierownika Zakładu Nauki Zawodu, Uniwersytetu Medycznego. Byłam autorem programu nauczania wdrożonego w ramach

innowacji pedagogicznej, 3-letniej szkoły pielęgniarskiej w ramach przygotowania do podpisania Traktatu Akcesyjnego Polski z Unią i zmiany

systemu kształcenia w Polsce. Uczestniczyłam w wielu formach kształcenia merytorycznego i metodycznego, co rozwijało moje kompetencje

zawodowe pielęgniarki - nauczyciela. Zorganizowałam i wykładałam na wielu formach kształcenia podyplomowego pielęgniarek. Realizując

zadania konsultanta wojewódzkiego wydałam szereg opinii dla środowiska zawodowego pielęgniarek Dolnego Śląska. Opiniuję również sprawy dla

Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław 

jolanta.kolasinska@umed.wroc.pl

Działalność organizacyjna:

• KonsultantWojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa

• Biegły sądowy w dziedzinie pielęgniarstwa

• Członek i sekretarz KRASzM/KRASzPiP - 2005 do 2013

• Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i internistycznego

• Członek organów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych: członek okręgowej rady, naczelnej rady, wiceprzewodnicząca okręgowej rady; obecnie skarbnik okręgowej rady członek

zespołu redakcyjnego czasopisma DOIPiP

• Promotor prac dyplomowych lic. oraz magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo dotyczących zagadnień pielęgniarstwa zachowawczego

• Koordynator przedmiotu, autor sylabusów w latach 2001-2021: Podstawy pielęgniarstwa (I stopień)

• Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej: egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia

• Autor regulaminów dyplomowych studia licencjackie i magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w UM weWrocławiu

• Autor szkolnego programu nauczaniawdrożonego w ramach innowacji pedagogicznej, 3 letnia szkoła pielęgniarska

• Członek Zespołu Programowego ds. kierunku Pielęgniarstwo UMW

.

Specjalizacja:  

• Specjalizacja zawodowa w zakresie nauczania pielęgniarstwa

• Studia podyplomowe w zakresie pomiaru dydaktycznego i egzaminowania

Publikacje:

• Life satisfaction, job satisfaction, life orientation and occupational burnout among nurses and midwives in medical institutions in Poland: a cross-sectional study. [AUT.] IZABELLA UCHMANOWICZ, STANISŁAW

MANULIK, KATARZYNA LOMPER, ANNA ROZENSZTRAUCH, AGNIESZKA ZBOROWSKA, JOLANTA KOLASIŃSKA, JOANNA ROSIŃCZUK. BMJ Open 2019 Vol.9 no.1 art.e024296 [9 s.], ryc. tab. bibliogr. 57 poz. summ.

DOI: 10.1136/bmjopen-2018-024296

• Analiza ilościowa świadczeń realizowanych przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania na terenie miasta Wrocław. [AUT.] KAMILA ŚROŃ, MARTA TARNAWSKA, AGNIESZKA ZBOROWSKA-DULAT,

JOLANTA KOLASIŃSKA, TERESA BRODZIAK, KRYSTYNA KURIATA-KOWALSKA, DANUTA WITKO, ELŻBIETA PIĘTA, WIESŁAWA BOGDAN, IZABELLA UCHMANOWICZ. W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Badania

naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie". Wrocław, 13 kwietnia 2018 r. Program konferencji, streszczenia prac konferencyjnych Wrocław 2018, Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego, s.51-52,

978-83-64358-41-8.

• Czynniki wpływające na satysfakcję zawodową wśród pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania(Factors affecting occupational satisfaction among school nurses). [AUT.] AGNIESZKA ZBOROWSKA-DULAT,

JOLANTA KOLASIŃSKA, TERESA BRODZIAK, KRYSTYNA KURIATA-KOWALSKA, DANUTA WITKO, ELŻBIETA PIĘTA, WIESŁAWA BOGDAN, IZABELLA UCHMANOWICZ. W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i

położnictwie. T.5Wrocław 2018,Wydawnictwo Continuo, s.415-428, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. streszcz. summ, 978-83-62182-71-8.

• Nowa ustawa o POZ w Polsce - analiza najistotniejszych zmian. [AUT.] AGNIESZKA ZBOROWSKA-DULAT, STANISŁAWMANULIK, EWA MANULIK, DANUTA WITKO,WIESŁAWA BOGDAN, ELŻBIETA PIĘTA, KRYSTYNA

KURIATA-KOWALSKA, TERESA BRODZIAK, JOLANTA KOLASIŃSKA. W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie". Wrocław, 13 kwietnia 2018 r. Program

konferencji, streszczenia prac konferencyjnych Wrocław 2018, Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego, s.100-101, 978-83-64358-41-8.

• Ocena jakości życia kobiet z rakiem piersi w zależności od zastosowanej metody leczenia chirurgicznego(Assessment of the quality of life of women with breast cancer depending on the surgical treatment

method used). [AUT.] ANETA GAŁKA, NATALIA ALICJA ŚWIĄTONIOWSKA, JOLANTA KOLASIŃSKA, PIOTR HAŃCZYC, BEATA JANKOWSKA-POLAŃSKA. Palliat.Med.Pract. 2018 T.12 nr 2 s.76-85, tab. bibliogr. 20 poz.

streszcz. summ.

• Przemoc wobec osób w wieku podeszłym (Violence against elderly people). [AUT.] JOLANTA KOLASIŃSKA, TERESA BRODZIAK, KRYSTYNA KURIATA-KOWALSKA, AGNIESZKA ZBOROWSKA-DULAT, IZABELLA

UCHMANOWICZ. W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T.5Wrocław 2018, Wydawnictwo Continuo, s.145-155, ryc. bibliogr. 16 poz. streszcz. summ, 978-83-62182-71-8.

• Rys historyczny kształcenia zawodowego pielęgniarek w Polsce z perspektywy funkcjonowania placówek, działajacych na Dolnym Śląsku w latach 1945-2015(Historical draft of professional education of nurses in

Poland from the perspective of the functioning of nursery schools in Lower Silesia in the years 1945-2015). [AUT.] JOLANTA KOLASIŃSKA, IZABELLA UCHMANOWICZ, JACEK GAJEK, BERNARD PANASZEK. Public

Health Forum 2018 Vol.4 no.3 s.164-175, bibliogr. 40 poz. streszcz. summ.

• Znaczenie kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek dla zdrowia publicznego w Polsce - ewolucja systemu w aspekcie historycznym(The importance of the pre-graduate studies of nurses for public health in

Poland-the evolution of the system in historic aspect). [AUT.] JOLANTA KOLASIŃSKA, JACEK GAJEK, BERNARD PANASZEK. Public Health Forum 2018 Vol.4 no.1 s.49-56, bibliogr. 32 poz. streszcz. summ.

• Pielęgniarskie symbole zawodowe. [AUT.] JOLANTA KOLASIŃSKA. W Cieniu Czepka 2017 nr 12(314) s.6-8, fot. bibliogr.

• Podobieństwa i różnice systemów kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek w Polsce w latach 1945-2016 w aspekcie zasad obowiązujących w Unii Europejskiej(The similarities and differences of the pre-

graduation educational systems of nurses in Poland over the years 1945-2016 in terms of the European Union standards). [AUT.] JOLANTA KOLASIŃSKA, JACEK GAJEK, BERNARD PANASZEK. Public Health Forum

2017 Vol.3 no.4 s.247-255, ryc. bibliogr. 23 poz. streszcz. summ.

• Problem wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek operacyjnych(Problem of professional burnout among surgical clinic nurses). [AUT.] VIOLETTA TERESA SZEWCZYK, DOROTA MILECKA, JOLANTA

KOLASIŃSKA, MAŁGORZATA KORNATOWSKA, IZABELLA UCHMANOWICZ.Współcz.Pielęg.Ochr.Zdr. 2017 Vol.6 nr 3 s.82-90, tab. bibliogr. 15 poz. streszcz. summ.


