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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 II stopnia 

Dyscyplina lub dyscypliny, do których odnoszą się efekty 
uczenia się  

NAUKI O ZDROWIU, NAUKI MEDYCZNE 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
ogólnoakademicki 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, niestacjonarne) 
niestacjonarne 

Liczba semestrów: 

 
4 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 
odpowiadających poziomowi studiów: 

120 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 
1300 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta oraz 
sylwetka absolwenta: 

MAGISTER PIELĘGNIARSTWA 

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

120 

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

PRAKTYKI ZAWODOWE 200 GODZ. 10 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 – 23   

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 
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ukierunkowani na samodzielne uczenie się, a 

także postępowanie zgodnie z zasadami etyki 

i 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) 

✓ Badania naukowe w pielęgniarstwie 

– 3 ECTS 

✓ Statystyka medyczna – 2 ECTS 

✓ Informacja naukowa – 1 ECTS 

✓ Praktyka pielęgniarska oparta na 

dowodach naukowych – 3 ECTS 

✓ Pielęgniarstwo w perspektywie 

międzynarodowej – 3 ECTS 

✓ Seminarium dyplomowe – 3 ECTS 

✓ Pielęgniarstwo epidemiologiczne – 2 

ECTS 

✓ Poradnictwo w pielęgniarstwie – 1,5 

ECTS 

✓ Koordynowana opieka zdrowotna – 

2 ECTS 

✓ Promocja zdrowia i świadczenia 

profilaktyczne – 2 ECTS 

✓ Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych, w tym:  

a) niewydolność krążenia i zaburzenia 

rytmu, nadciśnienie tętnicze, 

niewydolność oddechowa, cukrzyca 

– 7 ECTS,  

b) choroba nowotworowa, ból, leczenie 

żywieniowe – 6 ECTS,  

c) rany przewlekłe i przetoki – 5 ECTS, 

d) tlenoterapia ciągła i wentylacja 

mechaniczna, leczenie nerko -

zastępcze – 5 ECTS, 

e) zaburzenia układu nerwowego – 3 

ECTS,  

f) zaburzenia zdrowia psychicznego – 3 
ECTS 

✓ Psychologia zdrowia – 2 ECTS 

✓ Zarządzanie w pielęgniarstwie – 5 
ECTS 

✓ Dydaktyka medyczna – 6 ECTS 

✓ Pielęgniarstwo wielokulturowe – 3 
ECTS 
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✓ Formy wsparcia pacjentów w 

środowisku zamieszkania – 1,5 ECTS 

✓ Humanistyczne/holistyczne aspekty 

praktyki pielęgniarskiej – 2 ECTS 

✓ Opieka nad dziećmi z alergią - 1 

ECTS 

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

✓ Wypisywanie recept – 4 ECTS 

✓ Nowoczesne techniki diagnostyczne 

– 1 ECTS 

✓ Psychopatologia życia rodzinnego – 

1 ECTS 

✓ Podstawy psychoterapii – 2 ECTS 

✓ Socjologia zdrowia – 2 ECTS 

✓ Opieka nad osobą z 

niepełnosprawnością – 1 ECTS 

✓ Ziołolecznictwo – 1 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 90 % ECTS 

✓ Nauki Medyczne 10 % ECTS 
 

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

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje 

absolwent studiów który posiada 

następujące kompetencje:  

- rozwiązywania problemów 

zawodowych, szczególnie 

związanych z podejmowaniem 

decyzji w sytuacjach trudnych 

wynikających ze specyfiki zadań 

zawodowych, jak i warunków ich 

realizacji;  

- określania standardów profesjonalnej 

opieki w każdym wieku i stanie 

zdrowia oraz ich wdrażanie do 

praktyki zawodowej 

- prowadzenia badań naukowych w 

zakresie swojej specjalności na rzecz 

rozwoju zawodu 

-  organizowania i nadzorowania 

opieki pielęgniarskiej z 

uwzględnieniem przyjętych teorii 

i koncepcji opieki  

- organizowania pracy podwładnych i 

własnej zgodnie z obowiązującymi 

normami prawnymi, zabezpieczając 

interesy pacjentów, pracowników i 

organizacji 

- wykorzystywania przepisów prawa 

w działalności zawodowej oraz 

stosowanie w praktyce norm 

prawnych w zarządzaniu 
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organizacją, jej częścią lub zespołem 

pracowniczym (pielęgniarek i 

położnych) 

- opracowywania założeń polityki 

kadrowej oraz planu zatrudniania 

personelu odpowiednio do strategii 

i zapotrzebowania pacjentów na 

opiekę pielęgniarską 

- opracowywania i wdrażania do 

praktyki zawodowej narzędzi 

monitorowania i oceny jakości 

opieki pielęgniarskiej 

- dokonywania doboru i stosowania 

określonych metod, technik 

organizatorskich i technik 

zarządzania w badaniu, 

rozwiązywaniu problemów 

organizacyjnych i usprawnianiu 

podsystemu pielęgniarstwa  

- dokonywania doboru optymalnych i 

stosowania wybranych metod 

nauczania i uczenia się 

w określonych sytuacjach 

postępowania dydaktycznego, 

edukacji zdrowotnej w zależności od 

specyfiki treści nauczania oraz celu, 

który należy osiągnąć 

- przygotowywania optymalnych 

procedur postępowania 

dydaktycznego i opracowywanie 

planów i konspektów do różnych 

typów zajęć dydaktycznych w 

odniesieniu do różnych odbiorców 

- przygotowywania i prowadzenia 

edukacji zdrowotnej w odniesieniu 

do wybranego środowiska 

dydaktyczno-wychowawczego z 

uwzględnieniem potrzeb 

społeczności lokalnych 

- realizowania procesu kształcenia 

pielęgniarek na wszystkich 

poziomach kształcenia 

i doskonalenia zawodowego - po 

ukończeniu specjalności 

nauczycielskiej (zgodnie ze 

standardami kształcenia 

przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela) 

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł 

magistra pielęgniarstwa i jest przygotowany 
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do podjęcia pracy na stanowisku 

pielęgniarka wraz z możliwością pełnienia 

funkcji kierowniczych w systemie opieki 

zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi:  

✓ 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 studiów II stopnia zna język 

angielski na poziomie biegłości C1 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy oraz sprofilowany 

zawodowo.  

Absolwent kierunku jest przygotowany do 

podjęcia studiów III stopnia oraz kształcenia 

podyplomowego. 

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

Według szczegółowego regulaminu 

rekrutacji przyjmowani są kandydaci, którzy 

ukończyli studia I stopnia, posiadają tytuł 

licencjata pielęgniarstwa wg listy 

rankingowej utworzonej na podstawie 

średniej ocen z całego toku studiów. 
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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. 
 


