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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO 

I stopnia / II stopnia / jednolitych magisterskich 

ROK AKADEMICKI 2022/2023 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

Kierunek studiów: 

 
PIELĘGNIARSTWO 

Poziom kształcenia: 

(studia I stopnia, studia II stopnia, 

jednolite studia magisterskie) 

studia I stopnia 

Dyscyplina lub dyscypliny, do których odnoszą się efekty 
uczenia się  

NAUKI O ZDROWIU, NAUKI MEDYCZNE 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
praktyczny 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, niestacjonarne) 
stacjonarne 

Liczba semestrów: 

 
6 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 

180 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 
4720 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta oraz 
sylwetka absolwenta: 

LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać 
w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia: 

153  

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 
oraz liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach tych praktyk: 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 1100 GODZ. 41 ECTS 
PRAKTYKI ZAWODOWE 1200 GODZ. 46 ECTS 
 
Szczegółowe zasady kształcenia praktycznego 

zawarte są w regulaminie ” Regulamin 

kształcenia praktycznego na kierunku 

pielęgniarstwo i położnictwo na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.  

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub 
nauk społecznych, nie mniejsza niż 5 punktów ECTS: 

NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE - 17   

Wskazanie związku z misją Uniwersytetu, Wydziału oraz 
strategią ich rozwoju: 

Dążenie do wysokiej jakości kształcenia jest 

zgodne z misją Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie w której podkreśla się dążenie do 

„podnoszenia jakości kształcenia studentów, 

tak aby wyróżniali się głęboką wiedzą  i 

umiejętnościami praktycznymi i byli 

ukierunkowani na samodzielne uczenie się, a 

także postępowanie zgodnie z zasadami etyki i 
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deontologii zawodowej.(…)” czy w zakresie 

istotnościowym zgodne z Misją Wydziału 

Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu: „Człowiek 

jest tyle wart, ile pomaga drugiemu”. 

Związek ze strategią rozwoju Uczelni jest na 

poziomie następujących celów strategicznych: 

różnorodność uczelni i programów kształcenia, 

otwartość Uczelni na otoczenie społeczne i 

gospodarcze, konkurencyjność Uczelni na 

rynku. 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne – 
profil praktyczny 

Wykaz zajęć związanych z prowadzonymi w Uczelni 
badaniami naukowymi – profil ogólnoakademicki (nazwa 
modułu/ przedmiotu, liczba ECTS) 

 Podstawy pielęgniarstwa – 15 ECTS 

 Badanie fizykalne – 2,5 ECTS 

 Podstawowa opieka zdrowotna – 12 
ECTS 

 Promocja zdrowia – 2,5 ECTS 

 Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo 

internistyczne – 13,5 ECTS 

 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 

– 13,5 ECTS 

 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 

– 15,5 ECTS 

 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 

– 8 ECTS 

 Neurologia i pielęgniarstwo 

neurologiczne – 8 ECTS 

 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 

– 5 ECTS 

 Położnictwo, ginekologia i 

pielęgniarstwo położniczo-

ginekologiczne – 6,5 ECTS 

 Psychiatria i pielęgniarstwo 

psychiatryczne – 8 ECTS 

 Anestezjologia i pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia – 8 ECTS 

 Opieka paliatywna – 5,5 ECTS 

 Podstawy ratownictwa medycznego – 2 
ECTS 

 Podstawy rehabilitacji – 1,5 ECTS 
 

Zajęcia do wyboru, którym przypisano punkty ECTS w 
wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS  
koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie  

 Współpraca w zespołach opieki 
zdrowotnej - 1,5 ECTS 

 Język migowy – 1,5 ECTS 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w całkowitej 
liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia 
studiów na danym kierunku (w przypadku 
przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny ze 
wskazaniem dyscypliny wiodącej) 

Dyscypliny: 

 Nauki o Zdrowiu 75% ECTS 
 Nauki Medyczne 25% ECTS 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i 
kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: 

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje 

absolwent studiów pierwszego stopnia, który: 

W zakresie wiedzy zna i rozumie: 

- zasady i metody monitorowania stanu 

zdrowia oraz realizacji świadczeń zdrowotnych 

wobec podmiotu opieki, 
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- mechanizmy działania produktów 

leczniczych, 

- modele opieki pielęgniarskiej nad osobą 

zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i 

umierającą, 

- uwarunkowania kulturowe i społeczne 

sprawowania opieki pielęgniarskiej, 

- etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania 

wykonywania zawodu pielęgniarki 

odpowiedzialnej za opiekę ogólną. 

W zakresie umiejętności potrafi: 

- rozpoznawać warunki i potrzeby zdrowotne 

pacjenta,  

- rozpoznawać problemy pielęgnacyjne 

pacjenta,  

- planować i sprawować opiekę pielęgnacyjną 

nad podmiotem opieki,  

- samodzielnie udzielać świadczeń 

zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych oraz 

medycznych czynności ratunkowych,  

- realizować zlecenia lekarskie w procesie 

diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 

- samodzielnie wystawiać recepty na leki, 

środki spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne 

do kontynuacji leczenia,  

- orzekać o rodzaju i zakresie świadczeń 

opiekuńczo-pielęgnacyjnych,  

- komunikować się z podmiotem opieki i 

współpracownikami, 

- organizować pracę własną oraz 

współpracować w zespołach opieki 

zdrowotnej.  

W zakresie kompetencji społecznych:  

- wykazuje empatię wobec podmiotu opieki, 

- przestrzega praw człowieka i pacjenta, 

- współpracuje z podmiotem opieki i zespołem 

pielęgnacyjno – terapeutycznym, 

- krytycznie ocenia własne kompetencje (w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych), 

- aktualizuje wiedzę i umiejętności, 

- ponosi odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe. 

 

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł 

licencjata pielęgniarstwa, jest przygotowany do 

uzyskania prawa wykonywania zawodu oraz 

podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarka 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi:  
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 Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 

2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza 

dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, 

fizjoterapeuty i ratownika medycznego; 

 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej, Dz.U. 

2011, poz. 1039, z późn. zm.; 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju 

i zakresu świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych udzielanych przez 

pielęgniarkę albo położną samodzielnie 

bez zlecenia lekarskiego, Dz.U. 2017, 

poz. 497;   

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie 

wykazu substancji czynnych zawartych 

w lekach, wykazu środków 

spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i 

wyrobów medycznych ordynowanych 

przez pielęgniarki mi położne oraz 

wykazu badań diagnostycznych, na 

które mają prawo wystawić 

skierowania pielęgniarki i położne, 

Dz.U. 2018, poz. 299). 

 

Absolwent kierunku jest przygotowany do 

podjęcia studiów II stopnia np.: na kierunku 

pielęgniarstwo oraz kształcenia 

podyplomowego. 

Zasady rekrutacji, wymagania wstępne (oczekiwane 
kompetencje kandydata) oraz uznawalność dotychczas 
zdobytych efektów uczenia się: 

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego 

stopnia kierunku pielęgniarstwo jest spełnienie 

warunków rekrutacji, obejmujących wyniki 

uzyskane z dwóch przedmiotów: 

1) w przypadku nowej matury, matury EB, 

matury IB oraz matury zagranicznej uzyskanej 

w państwach członkowskich: Unii Europejskiej 

(UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej 

- do wyboru: biologia, język obcy nowożytny 

(część ustna lub pisemna) lub matematyka 

zdawane na poziomie podstawowym lub 

rozszerzonym, 



5 

 

2) w przypadku starej matury: - do wyboru: 

biologia, język obcy nowożytny lub 

matematyka. 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy 
uczestniczących w opracowywaniu efektów uczenia się 

 Interesariusze wewnętrzni: samorząd 

studencki; 

 Interesariusze zewnętrzni: Naczelna 

Pielęgniarka Samodzielnego 

Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4 

w Lublinie; Naczelna Pielęgniarka  

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 

w Lublinie; Przewodniczący 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i 

Położnych w Lublinie; Przewodnicząca 

Oddziału Lubelskiego Polskiego  

Towarzystwa Pielęgniarskiego. 

 


