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PROGRAM STUDIÓW 

KIERUNEK STUDIÓW PIEL ĘGNIARSTWO 

ROK AKADEMICKI 2019/2020 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 

 

Nazwa szkoły wyższej: 
Collegium Mazovia Innowacyjna  

Szkoła Wyższa 

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Dziedzina nauki: 
Dziedzina nauk medycznych  

i nauk o zdrowiu 

Dyscyplina naukowa: 
nauki medyczne – 20% 

nauki o zdrowiu – 80% 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

Forma prowadzenia studiów: studia stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba semestrów: 4 semestry 

Liczba ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na danym poziomie: 
120 punktów 

Łączna liczba godzin zajęć przewidzianych 

w planie studiów 

ogólna liczba godzin: 3000  

w tym zajęć kontaktowych: 1300  

Tytuł zawodowy absolwenta: magister pielęgniarstwa 
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PRAKTYKI ZAWODOWE 

(Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych oraz liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać 

 w ramach tych praktyk) 

 
Nieodłącznym elementem kształcenia na studiach drugiego stopnia są praktyki, które 
powinny trwać nie krócej niż 200 godzin (5 tygodni) i którym należy przypisać nie mniej niż 
10 punktów ECTS. W ramach kształcenia praktycznego realizowane są efekty uczenia się 
zawarte w grupach A i B szczegółowych efektów uczenia się. Praktyki zawodowe odbywają 
się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła 
porozumienia, w szczególności w oddziałach szpitalnych oraz gabinetach podstawowej opieki 
zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej). Zasady organizowania praktyk określa Regulamin praktyk zawodowych.  
  

Kształcenie praktyczne Godziny Punkty ECTS 

Zajęcia praktyczne 0 0 
Praktyki zawodowe 200 10 
Razem 200 10 

 

WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJ ĄCE PROGRAM STUDIÓW 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów ECTS 

Studia 
stacjonarne/niestacjonarne 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w 
ramach zajęć: 

120 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 
zajęć z grupy nauk społecznych i humanistycznych 

24 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana modułom zajęć 
związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym 
służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i 
kompetencji społecznych (powyżej 50%) 

70,5 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 
zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich i studentów 

120 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/modułom 
zajęć do wyboru  

9 
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MODUŁY ZAJ ĘĆ ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM 

ZAWODOWYM, SŁU ŻĄCE ZDOBYWANIU PRZEZ STUDENTA UMIEJ ĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

Nazwa zajęć / 
grupy zajęć 

Forma / formy 
zajęć 

Łączna liczba godzin zajęć 
stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

A. Nauki społeczne 
i humanistyczne 

 C/PR 165 12 

B. Zaawansowana 
praktyka 
pielęgniarska 

C/PR  400  24,5  

C. Badania 
naukowe i rozwój 
pielęgniarstwa 

C/PR 65 25 

D. Przedmioty 
dodatkowe 

C/PR 30 3 

E. Przedmioty do 
wyboru 

C/PR 75  6 

Razem:  735  70,5 

 

METODY I FORMY KSZTAŁCENIA 

 

W realizacji programu kształcenia na kierunku  pielęgniarstwo wykorzystywane są 

następujące metody kształcenia: 

• metody podające (służą przyswajaniu/ asymilacji przekazywanej wiedzy, głównie 

    poprzez wykład informacyjny, opis, objaśnienie), 

• metody problemowe (służą samodzielnemu dochodzeniu do wiedzy, oparte są na 

twórczej aktywności poznawczej, polegającej na rozwiązywaniu problemów np. wykład 

problemowy, metoda przypadków, dyskusja), 

• metody praktyczne (ułatwiają studentom bezpośrednie poznanie rzeczywistości oraz 

pozwalają na wykorzystanie posiadanej przez nich wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów praktycznych np. pokaz, instruktaż, ćwiczenia, symulacje medyczne.  
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Na kierunku pielęgniarstwo stosowane są następujące formy kształcenia: 

• wykłady (obowiązkowe, dodatkowe, do wyboru), 

• ćwiczenia audytoryjne,  

• laboratoria (językowe), 

• seminaria dyplomowe, 

• praktyki zawodowe, 

• e-lerning, 

• samokształcenie - ukierunkowywane przez nauczycieli akademickich. 

Wykłady  prowadzone są dla całego rocznika w aulach wyposażonych w sprzęt 

multimedialny (prowadzący ma do dyspozycji komputer, projektor  i/lub  rzutnik  slajdów).  

Zajęcia wykładowe służą głównie przekazywaniu i strukturyzacji wiedzy – prezentacji 

definicji, wyjaśnianiu pojęć i problemów. Wykłady pozwalają studentom nabyć umiejętności 

uchwycenia i zarejestrowania podstawowych treści z zakresu dyscypliny naukowej, do której 

przyporządkowany jest kierunek pielęgniarstwo (nauki medyczne i nauki o zdrowiu). 

Umiejętności te są doskonalone na ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoriach oraz w ramach 

pracy własnej studenta przez korzystanie z podręczników i właściwych stron www.  Uczelnia 

umożliwia realizację zajęć dodatkowych, uzupełniających efekty uczenia się w grupach zajęć 

A, B i C. Wykłady dodatkowe poszerzają wiedzę kierunkową, pozwalają na pogłębianie 

wiedzy teoretyczno - praktycznej z zakresu obszaru kształcenia. Wykłady do wyboru 

poszerzają horyzonty myślowe studenta, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.   

Ćwiczenia prowadzone są w mniej licznych grupach studentów (od 24  do 36 studentów), 

laboratoryjne od  15 do 30 studentów. Prowadzący oraz studenci - w zależności od potrzeb - 

dysponują stosowanym wyposażeniem sal dydaktycznych, wyposażonych w komputer 

sprzężony z projektorem. Ćwiczenia są aktywną formą zajęć dydaktycznych w czasie, 

których studenci samodzielnie próbują rozwiązać postawione problemy a w razie potrzeby 

korzystają z pomocy prowadzącego. Na ćwiczeniach audytoryjnych, a w szczególności na 

laboratoriach i seminariach większy nacisk jest położony na metody problemowe 

i praktyczne oraz wykorzystywanie aktywizujących form prowadzenia zajęć. Należą do nich: 

dyskusja, praca w grupie, prezentacje multimedialne, przygotowywanie i prezentacja 

referatów.  Zajęcia ćwiczeniowe, laboratoryjne i seminaryjne pozwalają na nawiązanie 

dwustronnej komunikacji ze studentami i dają możliwość oceny nie tylko stopnia 

zapamiętywania wiadomości, ale także ich rozumienia.  

Ważne jest zapewnienie komunikacji pomiędzy prowadzącym zajęcia a grupą studentów, tak 
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aby spostrzeżenia dotyczące realizacji celów kształcenia były przekazywane na bieżąco. 

Osiąga się to przez umowne „przypisane” nauczyciela akademickiego do określonej grupy 

oraz koordynację zajęć ćwiczeniowych z tego samego przedmiotu w sytuacji, gdy zajęcia w 

grupach są prowadzone przez różnych nauczycieli akademickich. Problem komunikacji 

rozwiązany jest przez wyznaczanie dla każdego przedmiotu koordynatora, którym z reguły 

jest osoba prowadząca wykład lub  ich moduł.  

Ćwiczenia laboratoryjne są jedną z najbardziej praktycznych form zajęć dydaktycznych.  

Seminaria dyplomowe są formą zajęć związaną z przygotowaniem i przedstawieniem pracy 

dyplomowej studenta. Na seminariach dyplomowych student nabywa m.in. umiejętności: 

zaplanowania układu/zawartości swojej pracy, syntetycznej wypowiedzi, korzystania ze 

specjalistycznej literatury naukowej krajowej i zagranicznej, pozyskiwania informacji 

z naukowych baz danych, przygotowywania zwartych opracowań pisemnych. Dzięki tej 

formie zajęć promotorzy prowadzący seminaria ukierunkowują studentów na samodzielne 

wykorzystanie wyników badań naukowych i światowego dorobku pielęgniarstwa, informują 

o formie i stylu pisania pracy, pomagają zaplanować badanie naukowe i określić jego cel, 

podają przykładowe tematy, które mogą zostać zrealizowane w formie  magisterskiej pracy 

dyplomowej, o praktycznym charakterze. Na seminariach dyplomowych student uczy się 

prezentować i interpretować wyniki własnych badań oraz odnosić je do aktualnego stanu 

wiedzy. Uwieńczenie seminarium stanowi opracowanie pracy dyplomowej na poziomie 

magisterskim. 

Samokształcenie jest uwzględnione w planie studiów, jako samodzielna praca studenta pod 

opieką nauczyciela akademickiego. Celem jest aktywizowanie studentów do pracy poza 

godzinami zajęć dydaktycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania 

z fachowej literatury i wyszukiwania potrzebnych informacji, wdrożenie studentów do 

samodzielnego nabywania sprawności zawodowych i rozwiązywania problemów związanych 

z praktyką. Samokształcenie odbywa się pod nadzorem nauczyciela akademickiego 

prowadzącego przedmiot między innymi w ramach udzielanych konsultacji. Indywidualna 

praca studenta uwzględniana jest przy zaliczaniu przedmiotu. Wdrażaną, względnie nową 

formą prowadzenia zajęć - wymagającą od studenta  odpowiedniego, antycypacyjnego 

przygotowania, w trybie samokształceniowym  -   jest  zapowiadanie na danych zajęciach  

przedmiotu/istoty kolejnych zajęć.    

E-learning to nowoczesna metoda przekazywania wiedzy, wykorzystująca bogaty zestaw 

środków elektronicznej transmisji informacji, w tym Internet, technologię ekstranetu 
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i intranetu, nagrania audio i wideo. E-learning to zdalne nauczanie wykorzystywane jako 

metoda uzupełniająca tradycyjne metody nauczania. 

Konsultacje - na początku roku akademickiego wykładowcy podają do wiadomości 

studentom terminy, godziny i miejsce konsultacji. Istnieje również możliwość mailowego 

kontaktowania się z prowadzącymi zajęcia. Zazwyczaj konsultacje odbywają się w dniach, 

w których prowadzący mają zajęcia, po ich zakończeniu.  

 

SPOSÓB WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SI Ę 

 
Sposób weryfikacji efektów uczenia się jest ściśle powiązany z metodami i formami 

kształcenia. Weryfikacja osiągnięć studentów uwzględnia wszystkie trzy aspekty kształcenia 

(wiedza, umiejętności, kompetencje). Szczegóły sposobów oraz forma weryfikacji efektów 

uczenia się zawierają poszczególne sylabusy. Każdy, bowiem z ww. aspektów w różnym 

zakresie jest realizowany przy poszczególnych przedmiotach i każdy z nich wymaga innego 

sposobu sprawdzenia efektów do weryfikacji nabytych umiejętności i kompetencji 

wykorzystuje się rożne metody, adekwatne do realizowanych treści programowych oraz 

metod i form kształcenia w ramach konkretnych zajęć. Na kierunku pielęgniarstwo 

weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie głównie egzaminów w formie 

pisemnej (MCQ) i/lub testowych, kolokwiów, oceny opracowań w formie projektów 

indywidualnych i zespołowych, referatów, aktywności na zajęciach, egzaminu praktycznego 

(OSCE). W sporadycznych i indywidualnych przypadkach sprawdzanie nabytej wiedzy 

odbywa się w drodze egzaminów (zaliczeń) ustnych (w tym również egzaminów 

komisyjnych). Kolejną weryfikacją efektów uczenia się jest egzamin dyplomowy i praca 

dyplomowa. Praca dyplomowa pisana jest pod kierunkiem wybranego promotora. Praca 

poddawana jest recenzji. Egzamin dyplomowy składa się z części praktycznej i teoretycznej. 

Elementem wieńczącym weryfikację efektów uczenia się jest obrona pracy dyplomowej 

przed powołaną przez dziekana komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzi promotor, 

recenzent oraz przewodniczący komisji. Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w formie 

ustnej. W pierwszej części, na podstawie opisów przypadków klinicznych, student ustala 

i przedstawia plan specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Następnie prezentuje wyniki 

swojej pracy dyplomowej, po czym zadawane są dwa pytania. Jedno pytanie dotyczy pracy 

dyplomowej, natomiast drugie losowane jest z puli pytań wynikających z programu studiów. 
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EFEKTY UCZENIA SI Ę 

 
Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

 
EFEKTY UCZENIA SI Ę DLA KIERUNKU STUDIÓW 

 
Pielęgniarstwo 

 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 
 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 
 

Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia 
 
Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej wpisują się w obszar kształcenia 

w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne absolwenta kierunku pielęgniarstwo spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 

22 grudnia 2015 roku  o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2153, 2245, z 2019 r. poz. 534) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji (Dz. U. 2018 poz. 2218). 

 
Objaśnienia: 

 

1. K2P_W01 – symbol efektów kierunkowych składa się z dwóch członów i siedmiu 

znaków z których: 

a) pierwszy znak oznacza efekty kierunkowe – K; 

b) drugi znak oznacza poziom studiów: 

• 1 – studia pierwszego stopnia 

• 2 – studia drugiego stopnia 

• J – jednolite studia magisterskie 

c) trzeci znak oznacza profil studiów: 

• A – studia o profilu akademickim 

• P – studia o profilu praktycznym 



8 

 

d) czwarty znak stanowi podkreślnik; 

e) piąty znak oznacza kategorię efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K - 

kompetencje społeczne); 

f) szósty i siódmy znak stanowi kolejny numer efektu. 

2. P7S_WG_Z1 – symbol określający odniesienie do ogólnych i obszarowych efektów 

uczenia się określony zgodnie z charakterystyką drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8, składa się z trzech członów i 

dziewięciu znaków z których: 

a) dwa pierwsze znaki oznaczają poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (P7 – poziom 7); 

b) trzeci znak oznacza rodzaj kształcenia (S-studia); 

c) czwarty i siódmy znak stanowi podkreślnik; 

d) piąty znak oznacza ogólną kategorię charakterystyki kwalifikacji, w którym: 

• W – Wiedza: absolwent zna i rozumie; 

• U – Umiejętności, absolwent potrafi; 

• K - Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do. 

e) szósty znak oznacza ogólną kategorię opisową oznaczoną literami: 

• G  - w zakresie wiedzy: Głębia, zakres i / kompletność perspektywy poznawczej i 

zależności; 

• K - w zakresie wiedzy: Kontekst / uwarunkowania, skutki; 

• W - w zakresie umiejętności: Wykorzystanie wiedzy / rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania; 

• K - w zakresie umiejętności: Komunikowanie się / odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie 

się językiem obcym; 

• O - w zakresie umiejętności: Organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa; 

• U  - w zakresie umiejętności: Uczenie się / planowanie własnego rozwoju  

• i rozwoju innych osób; 

• K - w zakresie kompetencji: Krytyczne podejście / oceny; 

• O - w zakresie kompetencji: Odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego; 

• R - w zakresie kompetencji: Rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu. 
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f) ósmy znak oznacza charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 

obszaru kształcenia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (Z – nauki 

medyczne i nauki o zdrowiu)   

g) dziewiąty znak oznacza kolejny nr charakterystyki obszarowej. 

 

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się oraz kierunkowe efekty uczenia się w 
pełni pokrywają się z uniwersalnymi charakterystykami poziomów Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla poziomu 7-go:  

UNIWERSALNE CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW W PRK – POZIOM  7 

Wiedza/ 

zna i rozumie: 

w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz 
złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z 
innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania i 
aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności 

P7U_W 

Umiejętności/ 

potrafi: 

wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać 
problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych 
dziedzin samodzielnie planować własne uczenie się przez 
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie, 
komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, 
odpowiednio uzasadniać stanowiska 

P7U_U 

Kompetencje 

społeczne/ 

jest gotów do: 

 

tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w 
środowisku pracy i życia podejmowania inicjatyw, 
krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w 
których uczestniczy, przewodzenia grupie i ponoszenia 
odpowiedzialności za nią 

P7U_K 

 

 

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu kształcenia  
do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych  

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego dla poziomu 7-go. 
Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo 
Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Nauk o Zdrowiu 
Dziedzina nauki: dziedzina nauk o zdrowiu i nauk medycznych 
Dyscyplina naukowa: nauki o zdrowiu (dyscyplina wiodąca) i nauki medyczne   
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Wymagane kwalifikacje: poziom 6 (licencjat pielęgniarstwa) 
Uzyskane kwalifikacje:  poziom 7 (magister pielęgniarstwa) 
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Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się Szczegółowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia 

Polskiej Ramy 
Kwalifikacji  

(symbol) 
A. NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE  (psychologia zdrowia, prawo w praktyce 
pielęgniarskiej, zarządzanie w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo 
wielokulturowe, język angielski) 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 
A2P_W01 modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia P7S_WG_Z1 

P7S_WK_Z1 
A2P_W02   znaczenie wsparcia społecznego i psychologicznego w 

zdrowiu i chorobie 
P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W03   teorie stresu psychologicznego, zależności między 
stresem a stanem zdrowia oraz inne psychologiczne 
determinanty zdrowia 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W04   podejście salutogenetyczne podmiotowych 
uwarunkowań optymalnego stanu zdrowia i podejście 
patogenetyczne uwarunkowane chorobą 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W05   procesy adaptacji człowieka do życia z przewlekłą 
chorobą i uwarunkowania tych procesów 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W06   skutki prawne zdarzeń medycznych P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W07   istotę błędów medycznych w pielęgniarstwie w 
kontekście niepowodzenia w działaniach terapeutyczno-
pielęgnacyjnych 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W08   system ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej 

P7S_WG_Z2 
P7S_WK_Z2 

A2P_W09   uwarunkowania prawne przetwarzania danych 
wrażliwych w systemie ochrony zdrowia 

P7S_WG_Z2 
P7S_WK_Z2 

A2P_W10   poziomy uprawnień do udzielania świadczeń 
zdrowotnych przez pielęgniarkę w odniesieniu do 
poziomów kwalifikacji pielęgniarskich 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W11   metody zarządzania w systemie ochrony zdrowia P7S_WG_Z3 
P7S_WK_Z3 

A2P_W12   zasady funkcjonowania organizacji i budowania struktur P7S_WG_Z3 
P7S_WK_Z3 

 A2P_W13   pojęcie kultury organizacyjnej i czynników ją 
determinujących 

P7S_WG_Z3 
P7S_WK_Z3 

A2P_W14   mechanizmy podejmowania decyzji w zarządzaniu P7S_WG_Z3 
P7S_WK_Z3 

A2P_W15   style zarządzania i znaczenie przywództwa w rozwoju 
pielęgniarstwa 

P7S_WG_Z3 
P7S_WK_Z3 

A2P_W16   zasady świadczenia usług pielęgniarskich i sposób ich 
finansowania 

P7S_WG_Z3 
P7S_WK_Z3 
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A2P_W17   specyfikę funkcji kierowniczych, w tym istotę 
delegowania zadań 

P7S_WG_Z3 
P7S_WK_Z3 

A2P_W18   metody diagnozy organizacyjnej, koncepcję i teorię 
zarządzania zmianą oraz zasady zarządzania 
strategicznego 

P7S_WG_Z3 
P7S_WK_Z3 

A2P_W19   problematykę zarządzania zasobami ludzkimi P7S_WG_Z3 
P7S_WK_Z3 

A2P_W20   uwarunkowania rozwoju zawodowego pielęgniarek P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W21   naukowe podstawy ergonomii w środowisku pracy P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W22   modele i strategie zarządzania jakością P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W23   podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki medycznej P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W24   zasady przygotowania do działalności dydaktycznej P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W25   
  

metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane w 
kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W26   Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

A2P_W27   teorię pielęgniarstwa wielokulturowego Madeleine 
Leininger 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

 
 A2P_W28   

kulturowe uwarunkowania zapewnienia opieki z 
uwzględnieniem zachowań zdrowotnych i podejścia do 
leczenia 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

 A2P_W29   różnice kulturowe i religijne w postrzeganiu człowieka i 
w komunikacji międzykulturowej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

Umiejętności w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, absolwent potrafi: 
A2P_U01 wskazywać rolę wsparcia społecznego i 

psychologicznego w opiece nad osobą zdrową i chorą 
P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1  

A2P_U02  wskazywać metody radzenia sobie ze stresem P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U03  oceniać zdarzenia w praktyce zawodowej pielęgniarki w 
kontekście zgodności z przepisami prawa oraz 
możliwości i sposobów dochodzenia roszczeń, a także 
wskazywać możliwości rozwiązania danego problemu 

P7S_UW_Z2 
P7S_UK_Z2 
P7S_UO_Z2 

A2P_U04 kwalifikować daną sytuację zawodową w odniesieniu do 
prawa cywilnego, karnego i zawodowego 

P7S_UW_Z2 
P7S_UK_Z2 
P7S_UO_Z2 

 A2P_U05 analizować przyczyny błędów medycznych i 
proponować działania zapobiegawcze 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U06  analizować strukturę zadań zawodowych pielęgniarek w 
kontekście posiadanych kwalifikacji 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U07  stosować metody analizy strategicznej niezbędne dla 
funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U08  organizować i nadzorować prace zespołów P7S_UW_Z1 
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pielęgniarskich P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U09  stosować różne metody podejmowania decyzji 
zawodowych i zarządczych 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 
A2P_U10  

planować zasoby ludzkie, wykorzystując różne metody, 
organizować rekrutację pracowników i realizować proces 
adaptacji zawodowej 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U11  opracowywać plan rozwoju zawodowego własnego i 
podległego personelu pielęgniarskiego 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U12  przygotowywać opisy stanowisk pracy dla pielęgniarek 
oraz zakresy obowiązków, uprawnień i 
odpowiedzialności 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U13 
  

opracowywać harmonogramy pracy personelu w oparciu 
o ocenę zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U14  nadzorować jakość opieki pielęgniarskiej w podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą, w tym przygotować 
ten podmiot do zewnętrznej oceny jakości 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U15  dobierać odpowiednie środki i metody nauczania w 
działalności dydaktycznej 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 
A2P_U16  

dokonywać weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 
i organizacji procesu kształcenia zawodowego 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 
A2P_U17  wykorzystywać w pracy zróżnicowanie w zakresie 

komunikacji interpersonalnej wynikające z 
uwarunkowań kulturowych, etnicznych, religijnych i 
społecznych 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 

A2P_U18  stosować w praktyce założenia teorii pielęgniarstwa 
wielokulturowego Madeleine Leininger 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U19  rozpoznawać kulturowe uwarunkowania żywieniowe i 
transfuzjologiczne 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U20 
  

uwzględniać uwarunkowania religijne i kulturowe 
potrzeb pacjentów w opiece zdrowotnej 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

A2P_U21  porozumiewać się w języku angielskim na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

W zakresie kompetencji społecznych, absolwent jest gotów do: 
A2P_K01 dokonywania krytycznej oceny działań własnych i 

działań współpracowników z poszanowaniem różnic 
światopoglądowych i kulturowych; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

 
A2P_K02 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów 

działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w 
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 
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A2P_K03 okazywania dbałości o prestiż związany z 
wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność 
zawodową; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

 
A2P_K04 rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i 
wskazywania priorytetów w realizacji określonych 
zadań; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

 

A2P_K05 ponoszenia odpowiedzialności za realizowane 
świadczenia zdrowotne; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

A2P_K06 wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii 
marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy 
jego produktów. 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

B. ZAAWAN SOWANA PRAKTYKA PIEL ĘGNIARSKA  (farmakologia i ordynowanie 
produktów leczniczych; pielęgniarstwo epidemiologiczne; endoskopia; poradnictwo w 
pielęgniarstwie; koordynowana opieka zdrowotna; promocja zdrowia i świadczenia 
profilaktyczne; opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: 
niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, 
leczenie nerkozastępcze, cukrzyca, choroba nowotworowa, rany przewlekłe i przetoki, ból, 
leczenie żywieniowe, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, zaburzenia układu 
nerwowego, zaburzenia zdrowia psychicznego)  
W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

 B2P_W01 mechanizmy działania produktów leczniczych oraz ich 
przemiany w ustroju zależne od wieku i problemów 
zdrowotnych 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W02 regulacje prawne związane z refundacją leków, wyrobów 
medycznych i środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W03  zasady ordynowania produktów leczniczych 
zawierających określone substancje czynne, z 
wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo 
silnie działające, środki odurzające i substancje 
psychotropowe, oraz określonych wyrobów 
medycznych, w tym wystawiania na nie recept lub 
zleceń 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W04  objawy i skutki uboczne działania leków zawierających 
określone substancje czynne 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W05  założenia organizacji i nadzoru epidemiologicznego w 
zakładach opieki zdrowotnej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W06  uwarunkowania występowania, kontroli i profilaktyki 
zakażeń szpitalnych w różnych oddziałach szpitalnych, z 
uwzględnieniem czynników etologicznych, w tym 
patogenów alarmowych 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W07  zasady planowania, opracowania, wdrażania i 
nadzorowania działań zapobiegawczych oraz 
przeciwepidemicznych 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W08  organizację i funkcjonowanie pracowni endoskopowej 
oraz zasady wykonywania procedur endoskopowych 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W09  diagnostyczne i terapeutyczne możliwości endoskopii w P7S_WG_Z1 
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zakresie przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, 
urologii, ginekologii, laryngologii, anestezjologii i 
ortopedii 

P7S_WK_Z1 

B2P_W10  zasady prowadzenia dokumentacji medycznej 
obowiązujące w pracowni endoskopowej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W11  założenia teoretyczne poradnictwa w pracy pielęgniarki 
bazujące na regulacjach prawnych i transteoretycznym 
modelu zmiany (Prochaska i DiClemente) 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W12  predyktory funkcjonowania człowieka zdrowego i 
chorego, z uwzględnieniem choroby przewlekłej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

 B2P_W13 metody oceny stanu zdrowia pacjenta w poradnictwie 
pielęgniarskim 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W14  zasady postępowania terapeutycznego w przypadku 
najczęstszych problemów zdrowotnych 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W15  zasady doboru badań diagnostycznych i interpretacji ich 
wyników w zakresie posiadanych uprawnień 
zawodowych 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W16  modele opieki koordynowanej funkcjonujące w 
Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W17  regulacje prawne w zakresie koordynacji opieki 
zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony 
zdrowia 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W18  zasady koordynowania programów zdrowotnych oraz 
procesu organizacji i udzielania świadczeń zdrowotnych 
w różnych obszarach systemu ochrony zdrowia 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W19  zasady funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych 
w opiece zdrowotnej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W20  założenia i zasady opracowywania standardów 
postępowania pielęgniarskiego z uwzględnieniem 
praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie 
(evidence based medicine) i w pielęgniarstwie (evidence 
based nursing practice) 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W21  założenia i zasady tworzenia oraz ewaluacji programów 
zdrowotnych oraz metody edukacji terapeutycznej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W22  zakres profilaktyki i prewencji chorób zakaźnych, 
chorób społecznych i chorób cywilizacyjnych 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W23  procedurę i zakres bilansu zdrowia dziecka i osoby 
dorosłej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W24  badania profilaktyczne oraz programy profilaktyczne 
finansowane ze środków publicznych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W25  zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i 
opieki nad pacjentami z nadciśnieniem tętniczym, 
zaburzeniami rytmu serca, przewlekłą niewydolnością 
krążenia oraz nowoczesne technologie wykorzystywane 
w terapii i monitorowaniu pacjentów z chorobami układu 
krążenia 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W26  patomechanizm, objawy, diagnostykę i postępowanie 
pielęgniarskie w przewlekłej niewydolności oddechowej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W27 technikę badania spirometrycznego P7S_WG_Z1 
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P7S_WK_Z1 
B2P_W28  standardy specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad 

pacjentem w przebiegu leczenia nerkozastępczego w 
technikach przerywanych i technikach ciągłych 
(Continuous Renal Replacement Therapy, CRRT) 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W29  zasady funkcjonowania stacji dializ i leczenia 
nerkozastępczego (ciągła ambulatoryjna dializa 
otrzewnowa CADO, ambulatoryjna dializa otrzewnowa 
ADO, hemodializa, hiperalimentacja) 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

 B2P_W30 przyczyny i zasady postępowania diagnostyczno-
terapeutycznego oraz opieki nad pacjentami z 
niewydolnością narządową 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W31  zasady opieki nad pacjentem przed i po przeszczepieniu 
narządów 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W32  zasady i metody prowadzenia edukacji terapeutycznej 
pacjenta, jego rodziny i opiekuna w zakresie 
samoobserwacji i samopielęgnacji w cukrzycy, astmie i 
przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W33 patomechanizm cukrzycy, astmy i przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc oraz powikłania i zasady 
koordynacji działań związanych z prowadzeniem 
edukacji terapeutycznej; 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W34  etiopatogenezę nowotworzenia, epidemiologię i 
profilaktykę chorób nowotworowych 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

 B2P_W35 zasady leczenia i opieki nad pacjentem z chorobą 
nowotworową, w tym terapii spersonalizowanej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W36  zasady i sposoby pielęgnowania pacjenta po radioterapii 
i chemioterapii 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W37  metody rozpoznawania reakcji pacjenta na chorobę i 
leczenie onkologiczne 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W38  metody oceny ran przewlekłych i ich klasyfikację P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W39  nowoczesne metody terapii i rolę hiperbarii tlenowej 
oraz terapii podciśnieniowej w procesie leczenia 
najczęściej występujących ran przewlekłych, w 
szczególności owrzodzeń żylnych, owrzodzeń 
niedokrwiennych, odleżyn, odmrożeń, zespołu stopy 
cukrzycowej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W40  zasady doboru opatrunków w leczeniu ran przewlekłych P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W41  zasady przygotowania pacjenta i jego rodziny w zakresie 
profilaktyki występowania ran oraz ich powikłań 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W42  zasady oceny funkcjonowania przetoki jelitowej i 
moczowej oraz ich powikłań 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W43  zasady przygotowania pacjenta z przetoką jelitową i 
moczową oraz jego rodziny do samoobserwacji i 
samoopieki oraz zasady doboru sprzętu stomijnego i jego 
refundacji 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W44  metody oceny bólu w różnych sytuacjach klinicznych i 
farmakologiczne 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 
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oraz niefarmakologiczne metody jego leczenia 
B2P_W45  zasady współpracy z zespołem żywieniowym w 

planowaniu i realizacji metod, technik oraz rodzajów 
żywienia dojelitowego i pozajelitowego w ramach 
profilaktyki powikłań 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W46  zasady stosowania nowoczesnych metod tlenoterapii, 
monitorowania stanu pacjenta leczonego tlenem i 
toksyczności tlenu 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W47  wskazania i zasady stosowania wentylacji mechanicznej 
inwazyjnej i nieinwazyjnej oraz możliwe powikłania jej 
zastosowania 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W48  wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie 
psychofizyczne człowieka 
i kształtowanie więzi międzyludzkich 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W49  przyczyny, objawy i przebieg depresji, zaburzeń 
lękowych oraz uzależnień 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W50  zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z 
zaburzeniami psychicznymi, w tym depresją i 
zaburzeniami lękowymi, oraz pacjentem uzależnionym 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W51  zakres pomocy i wsparcia w ramach świadczeń 
oferowanych osobom z problemami zdrowia 
psychicznego i ich rodzinom lub opiekunom 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

B2P_W52  zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z 
zaburzeniami układu nerwowego, w tym chorobami 
degeneracyjnymi 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 
B2P_U01  dobierać i przygotowywać zapis form recepturowych 

leków zawierających określone substancje czynne, na 
podstawie ukierunkowanej oceny stanu pacjenta  

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U02  interpretować charakterystyki farmaceutyczne 
produktów leczniczych 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U03  ordynować leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz 
wystawiać na nie recepty lub zlecenia 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U04  dobierać i zlecać środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne w 
zależności od potrzeb pacjenta 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 B2P_U05 stosować zasady zapobiegania i zwalczania zakażeń 
szpitalnych oraz nadzoru epidemiologicznego w różnych 
zakładach opieki zdrowotnej 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 B2P_U06 planować i przeprowadzać edukację personelu w 
zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób 
zakaźnych 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U07 
  

wykorzystywać wskaźniki jakości zarządzania opieką 
pielęgniarską w nadzorze epidemiologicznym 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 
B2P_U08  

uczyć pacjenta i jego rodzinę postępowania przed 
planowanym i po wykonanym procesie diagnostyki i 
terapii endoskopowej 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 
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B2P_U09  współuczestniczyć w procesie diagnostyki i terapii 
endoskopowej 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 
B2P_U10  

prowadzić dokumentację medyczną w pracowni 
endoskopowej 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U11  diagnozować zagrożenia zdrowotne pacjenta z chorobą 
przewlekłą 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 B2P_U12 oceniać adaptację pacjenta do choroby przewlekłej P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 B2P_U13 udzielać porad osobom zagrożonym uzależnieniami i 
uzależnionym, wykorzystując transteoretyczny model 
zmian (Prochaska i DiClemente) 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U14  przygotowywać materiały edukacyjne dla pacjenta i jego 
rodziny w ramach poradnictwa zdrowotnego 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U15  wykorzystywać zasoby technologiczne dla potrzeb 
poradnictwa zdrowotnego 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U16  dobierać i stosować metody oceny stanu zdrowia 
pacjenta w ramach udzielania porad pielęgniarskich 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U17  dokonywać wyboru i zlecać badania diagnostyczne w 
ramach posiadanych uprawnień zawodowych 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U18  wdrażać działanie terapeutyczne w zależności od oceny 
stanu pacjenta w ramach posiadanych uprawnień 
zawodowych 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U19  koordynować realizację świadczeń zdrowotnych dla 
pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U20  opracowywać diagnozę potrzeb zdrowotnych i plan 
organizacji opieki oraz leczenia na poziomie organizacji 
i międzyinstytucjonalnym 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U21  planować i koordynować proces udzielania świadczeń 
zdrowotnych, 
z uwzględnieniem kryterium jakości i efektywności 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U22  dostosowywać do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 
dostępne programy promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U23  wdrażać programy promocji zdrowia dla pacjentów i ich 
rodzin 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U24  stosować wybrane metody edukacji zdrowotnej P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U25  prowadzić działania w zakresie profilaktyki i prewencji 
chorób zakaźnych, chorób społecznych i chorób 
cywilizacyjnych 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U26  reagować na swoiste zagrożenia zdrowotne występujące P7S_UW_Z1 
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w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U27  przygotowywać pacjenta z nadciśnieniem tętniczym, 
przewlekłą niewydolnością krążenia i zaburzeniami 
rytmu serca do samoopieki i samopielęgnacji 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U28  planować i przeprowadzać edukację terapeutyczną 
pacjenta, jego rodziny i opiekuna w zakresie 
samoobserwacji i samopielęgnacji przy nadciśnieniu 
tętniczym, w przewlekłej niewydolności krążenia i przy 
zaburzeniach rytmu serca 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 

B2P_U29  wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne 
do monitorowania pacjentów z chorobami układu 
krążenia 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U30  wykonywać badania spirometryczne i interpretować ich 
wyniki 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U31  sprawować specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad 
pacjentem w przebiegu leczenia nerkozastępczego w 
technikach przerywanych oraz technikach ciągłych 
(Continuous Renal Replacement Therapy, CRRT) 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U32  planować i przeprowadzać edukację terapeutyczną 
pacjenta, jego rodziny i opiekuna w zakresie 
samoobserwacji i samopielęgnacji podczas dializy i 
hemodializy 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 

B2P_U33  planować i sprawować opiekę pielęgniarską nad 
pacjentem z niewydolnością narządową, przed i po 
przeszczepieniu narządów 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 B2P_U34 wykorzystywać aktualną wiedzę w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu edukacji terapeutycznej pacjentów 
chorych na cukrzycę, ich rodzin i opiekunów 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U35  planować i koordynować opiekę nad pacjentem chorym 
na cukrzycę 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U36  motywować pacjenta chorego na cukrzycę do radzenia 
sobie z chorobą i do współpracy w procesie leczenia 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U37  planować opiekę nad pacjentami z wybranymi 
chorobami nowotworowymi leczonymi systemowo 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U38  stosować metody i środki łagodzące skutki uboczne 
chemioterapii i radioterapii 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U39  rozpoznawać sytuację psychologiczną pacjenta i jego 
reakcje na chorobę oraz proces leczenia, a także udzielać 
mu wsparcia motywacyjno-edukacyjnego 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U40  oceniać i klasyfikować rany przewlekłe P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U41  dobierać opatrunki z uwzględnieniem rodzaju i stanu 
rany 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U42  przygotowywać pacjenta i jego rodzinę do profilaktyki, P7S_UW_Z1 



19 

 

samokontroli i pielęgnacji rany P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U43  stosować nowoczesne techniki pielęgnacji przetok 
jelitowych i moczowych 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U44  przygotowywać pacjenta ze stomią do samoopieki i 
zapewniać doradztwo w doborze sprzętu stomijnego 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U45  oceniać natężenie bólu według skal z uwzględnieniem 
wieku pacjenta i jego stanu klinicznego 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U46  dobierać i stosować metody leczenia farmakologicznego 
bólu oraz stosować metody niefarmakologicznego 
leczenia bólu w zależności od stanu klinicznego pacjenta 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U47  monitorować skuteczność leczenia przeciwbólowego P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U48  prowadzić edukację pacjenta w zakresie samokontroli i 
samopielęgnacji w terapii bólu 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U49  wykorzystywać standaryzowane narzędzia w 
przeprowadzaniu oceny stanu odżywienia pacjenta 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U50  monitorować stan ogólny pacjenta w czasie leczenia 
żywieniowego 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U51  prowadzić żywienie dojelitowe z wykorzystaniem 
różnych technik, w tym pompy perystaltycznej i 
żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych i 
obwodowych 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 

B2P_U52  przygotowywać sprzęt i urządzenia do wdrożenia 
wentylacji mechanicznej 
inwazyjnej, w tym wykonywać test aparatu 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 B2P_U53 obsługiwać respirator w trybie wentylacji nieinwazyjnej P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U54  przygotowywać i stosować sprzęt do prowadzenia 
wentylacji nieinwazyjnej 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 B2P_U55 zapewniać pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w 
sposób inwazyjny kompleksową opiekę pielęgniarską 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U56  komunikować się z pacjentem wentylowanym 
mechanicznie z wykorzystaniem alternatywnych metod 
komunikacji 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U57  oceniać potrzeby zdrowotne pacjenta z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym depresją i zaburzeniami lękowymi, 
oraz pacjenta uzależnionego, a także planować 
interwencje zdrowotne 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 

B2P_U58  analizować i dostosowywać do potrzeb pacjenta 
dostępne programy promocji zdrowia psychicznego 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 
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B2P_U59  rozpoznawać sytuację życiową pacjenta w celu 
zapobiegania jego izolacji społecznej 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

B2P_U60  prowadzić psychoedukację pacjenta z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym depresją i zaburzeniami lękowymi, 
oraz pacjenta uzależnionego i jego rodziny (opiekuna), a 
także stosować treningi umiejętności społecznych jako 
formę rehabilitacji psychiatrycznej 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 

B2P_U61  sprawować zaawansowaną opiekę pielęgniarką nad 
pacjentem z zaburzeniami układu nerwowego, w tym z 
chorobami degeneracyjnymi 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

W zakresie kompetencji społecznych, absolwent jest gotów do: 
B2P_K01 dokonywania krytycznej oceny działań własnych i 

działań współpracowników z poszanowaniem różnic 
światopoglądowych i kulturowych; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

B2P_K02 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów 
działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w 
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

 

B2P_K03 okazywania dbałości o prestiż związany z 
wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność 
zawodową; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

B2P_K04 rozwiązywania złożonych problemów etycznych 
związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i 
wskazywania priorytetów w realizacji określonych 
zadań; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

B2P_K05 ponoszenia odpowiedzialności za realizowane 
świadczenia zdrowotne; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

B2P_K06 wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii 
marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy 
jego produktów. 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

C. BADANIA NAUKO WE I ROZWÓJ PIEL ĘGNIARSTWA  (badania naukowe w 
pielęgniarstwie, statystyka medyczna, informacja naukowa, praktyka pielęgniarska oparta na 
dowodach naukowych, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, seminarium 
dyplomowe)  

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 
C2P_W01  kierunki, zakres i rodzaj badań naukowych w 

pielęgniarstwie 
P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

 C2P_W02 reguły dobrych praktyk w badaniach naukowych P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

 C2P_W03  metody i techniki badawcze stosowane w badaniach 
naukowych w pielęgniarstwie 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

 C2P_W04 zasady przygotowywania baz danych do analiz 
statystycznych 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

C2P_W05  narzędzia informatyczne, testy statystyczne i zasady 
opracowywania wyników badań naukowych 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

C2P_W06  źródła naukowej informacji medycznej P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

C2P_W07  sposoby wyszukiwania informacji naukowej w bazach P7S_WG_Z1 
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danych P7S_WK_Z1 
C2P_W08  zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w 

medycynie (evidence based medicine) i w 
pielęgniarstwie (evidence based nursing practice) 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

C2P_W09  systemy kształcenia przeddyplomowego i 
podyplomowego pielęgniarek w wybranych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

C2P_W10  procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych 
pielęgniarek w Rzeczypospolitej Polskiej i innych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

 C2P_W11 systemy opieki pielęgniarskiej i współczesne kierunki 
rozwoju opieki pielęgniarskiej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

 C2P_W12 zasady dostępu obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej do świadczeń zdrowotnych w świetle prawa 
Unii Europejskiej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

C2P_W13  rolę i priorytety polityki zdrowotnej Światowej 
Organizacji Zdrowia oraz Komisji Europejskiej 

P7S_WG_Z1 
P7S_WK_Z1 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 
 C2P_U01 wskazywać kierunki i zakres badań naukowych w 

pielęgniarstwie 
P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

C2P_U02  zaplanować badanie naukowe i omówić jego cel oraz 
spodziewane wyniki 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

C2P_U03  przeprowadzić badanie naukowe, zaprezentować i 
zinterpretować jego wyniki oraz odnieść je do 
aktualnego stanu wiedzy 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

C2P_U04 przygotowywać bazy danych do obliczeń statystycznych P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

C2P_U05  stosować testy parametryczne i nieparametryczne dla 
zmiennych zależnych i niezależnych 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

C2P_U06  korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej 
krajowej i zagranicznej, naukowych baz danych oraz 
informacji i danych przekazywanych przez 
międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia 
pielęgniarskie 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

 

C2P_U07  przygotowywać rekomendacje w zakresie opieki 
pielęgniarskiej w oparciu o dowody naukowe 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 
P7S_UO_Z1 

W zakresie kompetencji społecznych, absolwent jest gotów do: 
C2P_K01 dokonywania krytycznej oceny działań własnych i 

działań współpracowników z poszanowaniem różnic 
światopoglądowych i kulturowych; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

C2P_K02 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów 
działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w 
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

C2P_K03 okazywania dbałości o prestiż związany z 
wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
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zawodową; P7S_KO_Z1 
C2P_K04 rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i 
wskazywania priorytetów w realizacji określonych 
zadań; 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

C2P_K05 ponoszenia odpowiedzialności za realizowane 
świadczenia zdrowotne; 
 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

C2P_K06 wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii 
marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy 
jego produktów. 

P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 
P7S_KO_Z1 

 

F -Przedmiot uzupełniający 
NOWE KOMPETENCJE W PIEL ĘGNIARSTWIE 
Studenci, którzy są absolwentami studiów pierwszego stopnia rozpoczętych 
przed rokiem akademickim 2016/2017 i nie ukończyli kursu 
specjalistycznego, o którym mowa w art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z 
późn. zm.) zobowiązani są osiągnąć szczegółowe efekty uczenia się 
określone dla studiów pierwszego stopnia w zakresie wystawiania recept na 
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby 
medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń 
lekarskich. 

W zakresie wiedzy absolwent: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia Polskiej 

Ramy 
Kwalifikacji  

(symbol) 

F2P_W01 Zna wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację 
leków. 

P7S_WK_Z1 
P7S_WG_Z1 

 F2P_W02 Zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym 
wynikające z ich interakcji, oraz zna procedurę zgłaszania 
działań niepożądanych leków. 

P7S_WK_Z1 
P7S_WG_Z1 

 F2P_W03 Zna zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń 
lekarskich. 

P7S_WK_Z1 
P7S_WG_Z1 

 F2P_W04 Zna grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach oraz 
postacie i drogi podania leków. 

P7S_WK_Z1 
P7S_WG_Z1 

 F2P_W05 Zna środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego. 

P7S_WK_Z1 
P7S_WG_Z1 

 F2P_W06 Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w 
zakresie ich zlecania.  

P7S_WK_Z1 
P7S_WG_Z1 

W zakresie umiejętności absolwent: 
 F2P_U01 Posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami 

danych o produktach leczniczych. 
P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 

 F2P_U02 Posiada umiejętności umożliwiające wystawianie recept na leki 
niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń 
lekarskich. 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 

 F2P_U03 Posiada umiejętność przygotowania zapisu form recepturowych 
substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza 

P7S_UW_Z1 
 P7S_UK_Z1 
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 F2P_U04 Posiada umiejętność doboru środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i umiejętności umożliwiające 
wystawianie recept na środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, 
w ramach realizacji zleceń lekarskich, oraz potrafi udzielać 
informacji o ich stosowaniu. 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 

 F2P_U05 Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych 
badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 
wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne. 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 

 F2P_U06 Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji 
leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie. 

P7S_UW_Z1 
P7S_UK_Z1 

W zakresie kompetencji społecznych, absolwent: 
 F2P_K01 Wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych 

przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów. 
P7S_KK_Z1 
P7S_KR_Z1 

 

 

 


