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I. WSTĘP 

Program Rozwojowy Akademii Polonijnej w Częstochowie dla kierunku Pielęgniarstwo 

na lata 2018 - 2023 został opracowany w ramach Projektu pn. „Wzbogacenie jakości 

kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie”, 

numer projektu POWR.05.05.00-00-0006/18, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „V. Wsparcie dla obszaru zdrowia”, 

Działanie „5.5 Rozwój usług pielęgniarskich”. 

Dokument ten stanowi szczegółowy opis modelowego rozwoju kierunku studiów 

pielęgniarstwo (licencjat), który powstał jako rezultat wypracowanej przez zespół 

dydaktyków pielęgniarstwa koncepcji poprawy jakości kształcenia i warunków studiowania 

na kierunku mający przyczynić się do zwiększenia kompetencji zawodowych studentów 

pielęgniarstwa oraz zwiększonego zainteresowania studiami pielęgniarskimi. 

Program ten wpisuje się w strategię Uczelni i jest zgodny z jej misją określoną w 

dokumencie „Wiedza i Kompetencje. Zintegrowany Plan Strategiczny Akademii Polonijnej w 

Częstochowie na lata 2019-2024”.  

Poprawa warunków studiowania w postaci wzmocnienia motywacji materialnej 

studentów poprzez dodatkowe stypendia, płatne ponadprogramowe praktyki zawodowe, 

dodatkowe zajęcia oraz wizyty studyjne w krajowych podmiotach leczniczych  powinny 

przyczynić się także do wykształcenia większej liczby absolwentów kierunku wchodzących 

na rynek pracy.  

Konkurs pn. "Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z 

punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla 

zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych” nr POWR.05.05.00-IP.05-00-

001/18 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój 

usług pielęgniarskich, do którego przystąpiła Akademia Polonijna, był odpowiedzią na 

systematycznie zmniejszającą się liczbę pielęgniarek pracujących w systemie opieki 

zdrowotnej w Polsce. Na tę niekorzystną sytuację ma wpływ obserwowany w ostatnich latach 

brak zainteresowania młodzieży studiami pielęgniarskimi i jak potwierdzają badania 

socjologiczne, również innymi zawodami opiekuńczymi. Niekorzystny trend w zawodzie 

pielęgniarki jest spowodowany także migracją zawodową do krajów Europy Zachodniej, 
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gdzie warunki płacowe i organizacyjne wykonywania zawodu pielęgniarki są korzystniejsze, 

niskim odsetkiem absolwentów podejmujących zatrudnienie w zawodzie (nie wszyscy 

absolwenci występują z wnioskiem o wydanie prawa wykonywania zawodu), zwiększającą 

się liczbą osób w wieku geriatrycznym wymagających większej opieki pielęgniarskiej oraz 

niskim wynagrodzeniem. Nie bez znaczenia pozostaje także, postulowane w ostatnich latach 

przez środowisko zawodowe pielęgniarek, zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów z powodu 

niewystarczającej obsady pielęgniarskiej. 

Akademia Polonijna realizując projekt wpisuje się w ogólnopolskie działania rządowe 

na rzecz poprawy wydolności systemu opieki zdrowotnej w obszarze kształcenia kadr 

pielęgniarskich.  

W całej Polsce do Konkursu zostało złożone 29 wniosków. Dofinansowanie uzyskały 

24 uczelni. Wartość całkowita projektu pn. „Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na 

kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie”, numer projektu 

POWR.05.05.00-00-0006/18 na dzień podpisana umowy o dofinansowanie wynosi                                

4 549 750,36 zł,  z tego wartość dofinansowania 4 403 145,36 zł.  

Przystąpienie do konkursu było możliwe po pozyskaniu Partnerów/podmiotów 

leczniczych. Partnerami Akademii Polonijnej są: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

Repty - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka. SP ZOZ Repty zapewni 

wizyty studyjne dla 110 studentów w dwóch 1-dniowych wizytach studyjnych/osobę. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie zapewni 

ponadprogramowe płatne praktyki zawodowe.  

Przystępując do Projektu Władze Instytutu Zdrowia Akademii Polonijnej (IZAP) 

miały na względzie nie tylko poprawę atrakcyjności studiowania na kierunku pielęgniarstwo, 

który jako jedyny kierunek studiów Akademii Polonijnej w dziedzinie nauk medycznych i 

nauk o zdrowiu realizowany jest na podstawie standardów kształcenia i stanowi duże 

obciążenie dydaktyczne dla studentów (liczba godzin 4744 w tym: 1100 godz. zajęć 

praktycznych i 1200 godz. praktyk zawodowych), ale także stale doskonalenie jakości 

kształcenia.  

Od wielu lat w środowisku zawodowym dydaktyków pielęgniarstwa na poziomie 

krajowym, podnoszona była kwestia nadmiernego obciążenia dydaktycznego i materialnego  

studentów pielęgniarstwa związanego z kosztami ponoszonymi podczas odbywania praktyk                

w miesiącach wakacyjnych i brakiem możliwości zarobkowania w tym okresie. Z kolei 
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podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych pod kierunkiem opiekuna praktyk studenci 

wykonują pracę, która ma określoną wartość w zakresie sprawowania opieki nad pacjentami 

 i która nie jest wynagradzana. 

Akademia Polonijna wykorzystuje w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek 

nowoczesne metody symulacji medycznych z wykorzystaniem technik i symulatorów niskiej, 

pośredniej i wysokiej wierności w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej 

Akademii Polonijnej (MCSM AP). MCSM AP powstało w ramach projektu pt. „Podniesienie 

jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek w Akademii Polonijnej w Częstochowie 

poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej”. Projekt jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru 

zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Numer 

naboru POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17, konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17 pn: 

Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie 

praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. 

Akademia Polonijna realizuje projekt od  stycznia 2018 roku. 

Realizując przedstawiony w niniejszym dokumencie Program Rozwojowy Akademii 

Polonijnej dla kierunku Pielęgniarstwo, mamy nadzieję na pełne powodzenie przedsięwzięcia, 

szeroki odzew lokalny, wypracowanie nowego modelu współpracy z lokalnym rynkiem pracy, 

promocję Akademii Polonijnej i kierunku kształcenia, ale także samoedukację naszej 

Instytucji w kierunku skutecznego pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych. 

Wszystkie działania zaplanowane w Projekcie mają na celu ukierunkowanie wsparcia na 

uatrakcyjnienie kształcenia przy jednoczesnym zachowaniu ich motywacyjnego charakteru.  

 

I.1. CELE PROJEKTU 

 

I.1.1. CEL GŁOWNY  

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku 

pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie (AP) do 30 września 2021 roku.                   

Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i realizację programu rozwojowego: 

dodatkowych zajęć wykraczających poza standardowy program kształcenia na kierunku 

pielęgniarstwo, ponadprogramowych płatnych praktyk w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w oddziałach: Kardiologii, 
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Ortopedii, Chorób Płuc i wizyt studyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Repty - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, realizację 

uczelnianego programu stypendialnego. 

Kolejnym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji 82 

absolwentów pielęgniarstwa w Akademii Polonijnej na potrzeby epidemiologiczno-

demograficzne kraju do 31 lipca 2023 roku. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i 

realizację Programu Rozwoju Absolwenta dla kierunku pielęgniarstwo w Akademii 

Polonijnej, obejmującego: wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/-rza 

w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski, realizację medycznych kursów 

zawodowych-kwalifikacyjnych i specjalistycznych - wypłatę stypendium szkoleniowego na 

czas trwania cyklu szkoleń zawodowych, wynagrodzenie opiekuna (tutora) absolwentów 

pielęgniarstwa w podmiocie leczniczym.  

Realizacja projektu przyczynia się do realizacji 2 celów szczegółowych Osi V POWER, 

tj. nr 3. Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych i nr 4. Rozwój 

kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby 

epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz celu tematycznego nr 10. Inwestowanie w 

kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia 

się przez całe życie. Cele projektu wpisują się w plan jego realizacji poprzez spójność: okresu 

realizacji, terytorium, grupy docelowej, formy wsparcia. Bezpośrednio przekładają się na 

zadania w projekcie m.in.: organizację zajęć dodatkowych i finansowanie 

ponadprogramowych, płatnych praktyk dla pielęgniarek. 

Osoby objęte wsparciem zdobędą kompetencje zawodowe i kwalifikacje, otrzymają 

podstawy i metodologię uczenia się przez całe życie zgodnie z celami szczegółowymi                           

PO WER. Rozwiną również umiejętności interpersonalne dotyczące właściwej komunikacji z 

pacjentem. 

Projekt ma charakter długoterminowy. Jego realizacja obejmuje okres od                                   

1 października 2018 r. do 31 lipca 2023 r. 

 

I.1.2. CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

Celami szczegółowymi Projektu są: 

 przeciwdziałanie luce pokoleniowej w zawodzie pielęgniarskim m.in. poprzez objęcie 

kierunku pielęgniarstwo tzw. Programem Rozwojowym uczelni ukierunkowanym na 
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podniesienie liczby studentów i absolwentów ww. kierunku; 

 zwiększenie liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo; 

 inwestowanie w kształcenie, szkolenie absolwentów na kierunku pielęgniarstwo; 

 rozszerzenie współpracy z pracodawcami - podmiotami leczniczymi poprzez 

wypracowanie modelu (standardu) współpracy pomiędzy Akademią Polonijną a 

Partnerami-podmiotami leczniczymi w celu upraktycznienia systemu kształcenia 

pielęgniarek; 

 poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, która przełoży się na 

zwiększenie zainteresowania studiami; 

 zwiększenie efektywności edukacji praktycznej ludzi młodych i ułatwienie rozpoczęcia 

przez nich kariery zawodowej;  

 uatrakcyjnienie, przez wsparcie finansowe, studiów na kierunku pielęgniarstwo.  

I.2. GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu są osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, tj. 

studenci kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, Instytutu Zdrowia Akademii 

Polonijnej, a pośrednio także Akademia Polonijna poprzez opracowanie Programu 

Rozwojowego i jego wdrożenie. 

Projekt zakładając realizację Programu Rozwojowego w formie partnerstwa Akademii 

Polonijnej z Partnerami (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 

w Częstochowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Repty - Górnośląskie 

Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka) ma na celu także wzmocnienie współpracy 

pomiędzy Akademią Polonijną a podmiotami leczniczymi jako potencjalnymi pracodawcami 

absolwentów kierunku objętego wsparciem oraz uatrakcyjnienie oferty kształcenia poprzez 

zapewnienie zatrudnienia dla absolwentów, przede wszystkim tym, którzy osiągnęli najlepsze 

wyniki w nauce.   

Projekt skierowany jest do 110 osób-studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku 

pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej. Wsparciem objętych zostanie 100 kobiet i 10 

mężczyzn. Będą to studenci z naboru 2017/18 (przystępując do projektu będą studentami 2 

roku-1 edycja) oraz studenci z naboru 2018/19 (przystępując do projektu będą studentami 1 

roku-2 edycja). 

Liczebność grupy określono na podstawie limitu przyjęć na studia na kierunku 

pielęgniarstwo prowadzone przez Akademię Polonijną. Struktura grupy docelowej (w tym 
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założone odsetki kobiet i mężczyzn) odzwierciedla wyniki naborów w latach 

poprzedzających złożenie wniosku i aktualną strukturę studentów, na kierunku pielęgniarstwo 

w Akademii Polonijnej obecnie pielęgniarstwo studiuje 376 osób, w tym 10 mężczyzn. 

 

I.2.1.POTRZEBY GRUPY DOCELOWEJ W KONTEKSCIE WSPARCIA 

 

W ramach projektu Akademia Polonijna efektywnie wesprze w procesie kształcenia 

studentów kierunku pielęgniarstwo uczestniczących w projekcie, poprzez realizację 

zaplanowanych zadań. Akademia Polonijna, a także Partnerzy, dysponują dużą znajomością 

grupy docelowej. Kierunek pielęgniarstwo funkcjonuje w Akademii Polonijnej od 2005 r. 

Kierunek utrzymuje nieprzerwanie świadczącą o wysokiej jakości kształcenia, akredytację 

Ministra Zdrowia (Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych) oraz 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Potwierdza to wysoką znajomość grupy docelowej projektu, 

a co za tym idzie możliwość udzielenia jej efektywnego wsparcia poprzez rzeczową analizę 

potrzeb i oczekiwań studentów pielęgniarstwa w procesie kształcenia i dostosowanie do nich 

adekwatnych zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. 

Potrzeby i oczekiwania uczestników w kontekście wsparcia: 

1. poprawa efektywności edukacji zawodowej, szczególnie w aspekcie praktycznych 

umiejętności ludzi młodych;  

2.  uzyskanie zatrudnienia w podmiocie leczniczym na terenie Polski; 

3. brak konieczności poszukiwania zatrudnienia poza granicami kraju, wiążący się m.in. 

z wyjazdem i rozłąką z rodziną; 

4. uatrakcyjnienie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie działań o 

charakterze motywacyjnym oraz finansowym na rzecz studentów;  

5. potrzeba wprowadzenia zajęć dodatkowych do kształcenia zawodowego 

zwiększających kompetencje studentów w zakresie zmieniających się trendów 

demograficznych i epidemiologicznych (finansowania zajęć dodatkowych 

wykraczających poza standardowy program kształcenia); 

6. dostosowanie programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo do aktualnych 

problemów zdrowotnych wynikających ze zmieniających się trendów 

epidemiologicznych i demograficznych, w szczególności z wydłużenia trwania życia 

(w tym opieka nad osobami starszymi) i występowania chorób cywilizacyjnych (np. 

cukrzycy); 
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7. podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia, które przełożą się na zwiększenie 

zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczynią się do 

wykształcenia większej liczby absolwentów; 

8. wzmocnienie współpracy pomiędzy Uczelnią a podmiotem leczniczym (potencjalnym 

pracodawcą absolwentów) – w celu poprawy jakości kształcenia praktycznego;   

9. opracowanie programu rozwojowego studentów na kierunku pielęgniarstwo w 

Akademii Polonijnej; 

10. kontynuacja edukacji w ramach Programu Rozwoju Absolwenta; 

11. udział w ponadprogramowych płatnych praktykach zawodowych; 

12. poprawa kompetencji i umiejętności w zakresie działań profilaktycznych i schorzeń 

wynikających ze zmian demograficznych i epidemiologicznych; 

13. zwiększenie nacisku na rozwój kompetencji społecznych studentów w edukacji na 

poziomie wyższym - nabycia przez studentów pielęgniarstwa kompetencji 

interpersonalnych m.in. w zakresie właściwej i skutecznej komunikacji z pacjentem; 

14. wyposażenie przyszłych pracowników kadr medycznych w kompetencje zawodowe w 

celu zapewnienia wykwalifikowanej kadry medycznej w przyszłości i zastępowalności 

starszych grup zawodowych przez młodsze w systemie ochrony zdrowia 

(przeciwdziałanie luce pokoleniowej); 

15. znalezienie zatrudnienia na stanowisku zgodnym z wyuczonym zawodem 

(pielęgniarki w podmiocie leczniczym) po zakończeniu kształcenia; 

16. uzupełnienie i poszerzenie wiedzy i kompetencji absolwentów pielęgniarstwa w 

wyniku uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych w zakresie 

potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, pożądanych na rynku pracy. 

  

I.2.2.BARIERY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Akademia Polonijna zidentyfikowała bariery po stronie uczestników projektu zniechęcające 

do udziału w Projekcie lub uniemożliwiające w nim udział i są to: 

1. brak uświadomionej potrzeby dokształcania się i pogłębiania wiedzy zawodowej;  

2. niska motywacja i niechęć do podnoszenia kwalifikacji; 

3. brak wiary we własne siły, niechęć do korzystania ze wsparcia i edukacji; 

4. niedostateczne upraktycznienie procesu kształcenia zawodowego; 
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5. brak możliwości korzystania z programów stypendialnych o charakterze 

motywacyjnym; 

6. niedostateczne kompetencje studentów w zakresie znajomości aktualnych trendów 

epidemiologicznych i demograficznych (m.in. starzejącego się społeczeństwa)  

z powodu braku finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy 

program kształcenia; 

7. trudności w rozpoczęciu kariery zawodowej studentów kierunku pielęgniarstwo 

(wymagania dodatkowych kompetencji przez pracodawcę, brak oferty zatrudnienia 

adekwatnej do zainteresowań absolwenta, brak motywacji do podjęcia pracy 

zawodowej, macierzyństwo, wyjazdy zagraniczne, podjęcie studiów na poziomie 

drugiego stopnia); 

8. niezadawalające warunki pracy pielęgniarki (niskie wynagrodzenie, praca zmianowa, 

niski prestiż zawodu, duże obciążenie fizyczne i psychiczne w pracy, przeciążenie 

obowiązkami zawodowymi) obniżające motywację do podjęcia studiów na kierunku;  

9. brak zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i niedostateczna liczba 

kandydatów na studia;  

10. niedostateczna liczba mężczyzn zainteresowanych studiowaniem pielęgniarstwa;  

11. niedostateczne mechanizmy współpracy pomiędzy Uczelnią a partnerami leczniczymi, 

których celem byłoby upraktycznienie systemu kształcenia pielęgniarek. 

12. konieczność ponoszenia opłat za udział w szkoleniach/kształceniu podyplomowym - 

uczestnicy projektu nie ponoszą opłat za udział w programie, 

13. konieczność dojazdu na ponadprogramowe praktyki, wizyty studyjne - w budżecie 

zawarto koszty dojazdu na wizyty studyjne w miejscach oddalonych o ponad 50 km 

od miejsca zamieszkania, w budżecie projektu uwzględniono płatne praktyki 

ponadprogramowe, 

14. brak czasu na udział w szkoleniach - kursy w projekcie zaplanowane w dogodnych 

terminach i lokalizacji, 

15. obawa przed udziałem w szkoleniach i zajęciach zbyt ogólnych, o niskiej efektywności 

i wymiarze praktycznym - działania będą dopasowane do potrzeb i oczekiwań 

uczestników projektu, zaplanowano kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne o dużej 

liczbie godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, 

16. utrudniony dostęp osobom niepełnosprawnym - prowadzenie zajęć w obiektach 

dostosowanych do ich potrzeb, zastosowanie materiałów dydaktycznych 
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umożliwiających powiększenie (dysfunkcja wzroku), bieżące dostosowanie do 

zgłoszonych potrzeb. 

 

II. REALIZACJA PROGRAMU - OPIS REALIZOWANYCH ZADAŃ  

 

II.1. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Rekrutacja przeprowadzona zostanie zgodnie z zasadą niedyskryminacji i równości 

szans kobiet i mężczyzn. Informacje o rekrutacji będą rozsyłane drogą mailową, 

umieszczane na oficjalnej stronie internetowej Akademii Polonijnej, profilach Akademii 

Polonijnej i projektu w mediach społecznościowych. W przypadku braku zainteresowania 

Akademia Polonijna przeprowadzi dodatkowe działania promocyjno-rekrutacyjne.                     

O realizacji projektu Akademia Polonijna poinformuje również powiatowe urzędy pracy. 

Podejmować będzie działania zachęcające do podejmowania studiów na kierunku 

pielęgniarstwo przez osoby bezrobotne.  

 

Sposoby i kryteria rekrutacji: 

Zajęcia dodatkowe, praktyki ponadprogramowe, wizyty studyjne - kryterium: status 

studenta Akademii Polonijnej (w roku akademickim 2018/19 będącego studentem 1 lub 2 

roku studiów stacjonarnych I stopnia). 

Plan rekrutacji: 

1) Opracowanie dokumentów rekrutacyjnych: ankiety zgłoszeniowej, regulaminu i 

umowy uczestnictwa, regulaminu przyznawania stypendium i wniosku o 

przyznanie stypendium motywacyjnego. 

2) Dostarczenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście / pocztą / 

kurierem do biura projektu). 

3) Kwalifikacja uczestników przez Komisję Rekrutacyjną: analiza złożonych 

dokumentów rekrutacyjnych kandydatów, ocena kwalifikowalności zgłoszeń pod 

względem formalnym. 

4) Decyzja o przyjęciu do projektu, stworzenie listy podstawowej i rezerwowej. 

5) Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie. 

Archiwizacja dokumentacji rekrutacyjnej w biurze projektu w Akademii Polonijnej. 
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Program stypendialny. Zasady przyznania i wypłacania stypendium uregulowane zostaną w 

Regulaminie przyznawania i wypłacania stypendium w ramach projektu. W sytuacji kiedy 2 

studentów uzyska taką samą średnią ocen, powodującą przekroczenie progu 75% studentów na 

roku, uprawnionych do otrzymania stypendium przyjęte zostaną dodatkowe kryteria do oceny 

wyników w nauce. Stypendia przyznaje Komisja Rekrutacyjna (3 nauczycieli akademickich 

kierunku pielęgniarstwo, pracownik Dziekanatu, 3 studentów delegowanych przez organ 

Samorządu Studenckiego). Stypendium ma charakter motywacyjny - student może ubiegać się 

o nie i otrzymać najwcześniej po 2 semestrze kształcenia. Stypendia przyznawane będą na 

rok akademicki, przy czym stypendia mogą być wypłacane przez okres 10 miesięcy w danym 

roku akademickim dla 1 studenta, maksymalnie przez 4 semestry. O przyznanie stypendium 

ubiegać się będzie mogła osoba będąca uczestnikiem projektu, która uzyskała rejestrację na 

bieżący rok.  

 

II.2.  UCZELNIANY PROGRAM STYPENDIALNY  

 

Uczelniany Program Stypendialny ma charakter motywacyjny. Głównym celem 

programu jest ułatwienie studiowania, poprawa warunków materialnych oraz uzyskanie 

przez studentów jak najwyższych efektów kształcenia w dziedzinie wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych. Uczestnicy Projektu w znacznym stopniu będą mogli 

maksymalizować swój potencjał oraz zdobywać i doskonalić ponadprogramowe 

kompetencje, które w ramach projektu zostały zaplanowane. Dążymy do tego, aby nasi 

studenci po ukończeniu cyklu kształcenia byli w pełni przygotowani do wzrastających 

wymagań rynku usług medycznych. 

Pomocą stypendialną w wysokości 800 PLN brutto/miesiąc zostaną objęci studenci po II 

semestrze kształcenia. Wsparcie otrzyma maksymalnie 75% studentów na danym roku 

kształcenia, którzy w poprzednim roku otrzymali najlepsze wyniki w nauce, tj. 82 osób (43 

osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2017/18 i 39 osób rozpoczynających studia 

w roku akademickim 2018/19). Stypendia przyznawane będą na rok akademicki, wypłacane 

przez okres 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec), maksymalnie przez 4 semestry dla 1 studenta. 

Studenci, którzy rozpoczęli studia w 2017 r. otrzymają stypendium od października 2018 r. do 

lipca 2019 r. i od września 2019 r. do czerwca 2020 r., bo datę rozpoczęcia projektu 

wyznaczono na 1 października 2018 r. zgodnie z rekomendacją Instytucji Organizującej 

Konkurs (IOK). 
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Studenci kierunku pielęgniarstwo są obciążeni bardzo dużą liczbą godzin (4744 godzin) w 

całym cyklu kształcenia, co wynika ze standardów kształcenia. Nie mają możliwości 

wykonywania dodatkowej pracy zarobkowej w trakcie studiów, ponieważ na zajęcia 

praktyczne i praktyki zawodowe często muszą dojeżdżać do podmiotów leczniczych. Zajęcia 

teoretyczne odbywają się do późnych godzin popołudniowych i wieczornych. W okresie 

wakacyjnym realizują bezpłatne praktyki zawodowe od 6 do 8 tygodni, dlatego wsparcie 

finansowe dla studentów kierunku Pielęgniarstwo poprawi warunki studiowania i zmotywuje 

studentów do osiągania lepszych wyników w procesie kształcenia. 

Założeniem projektu jest również zachęcenie osób bezrobotnych do podjęcia kształcenia 

na kierunku pielęgniarstwo. Pomimo, iż odnotowywany jest spadek stopy bezrobocia, to w 

województwie śląskim na koniec maja 2018 r. wynosiła ona 4,9%. W grupie bezrobotnych 

przeważały kobiety (57,6%) w liczbie 50283 osób. Najwięcej osób zarejestrowanych jako 

bezrobotne notowano w Sosnowcu (5255 osób), Bytomiu (4841), Częstochowie (4521). W 

podregionie częstochowskim (obejmującym powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski i 

m. Częstochowa) na koniec maja 2018 r. zarejestrowanych było 11935 osób, stopa bezrobocia 

wynosiła 5,9%. Zawód pielęgniarki cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, ponadto 

pracodawcy poszukują dobrze wykwalifikowanego personelu, dlatego osoby poszukujące 

pracy na tym stanowisku i posiadające aktualne uprawnienia zawodowe szybko znajdują 

zatrudnienie. Łatwość w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki pod warunkiem 

posiadania kwalifikacji i dodatkowych umiejętności wynikających z ciągłego rozwoju 

medycyny jest atrakcyjną ścieżką zawodową dla osób bezrobotnych poszukujących 

zatrudnienia. Niemniej praca w zawodzie pielęgniarki wymaga ciągłego podnoszenia 

kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach nadających nowe, dodatkowe umiejętności. Dzięki 

uczestnictwu w projekcie osoby te będą miały możliwość udziału w programie rozwojowym 

absolwenta, w tym kursach kwalifikacyjnych lub specjalistycznych i szkoleniu 

interpersonalnym. 

Stypendium przyznaje Komisja, powołana przez Rektora, w składzie: 3 nauczycieli 

akademickich kierunku pielęgniarstwo, pracownika Dziekanatu, 3 studentów delegowanych 

przez uczelniany organ Samorządu Studenckiego. 
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II.3. PLANOWANE ZAJĘCIA DODATKOWE POZA OBOWIĄZUJĄCYM 

PROGRAMEM KSZTAŁCENIA 

Obowiązujący program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie  

Zdrowia jest zgodny z: 

1. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r.  

 w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012 poz. 631 z późn.zm). 

2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U.2012 nr 00, poz. 970) 

 

Główną przesłanką uwzględnioną przy opracowywaniu koncepcji zajęć dodatkowych 

dla studentów była konieczność wyposażenia studentów w dodatkowe kompetencje potrzebne 

pielęgniarce na współczesnym, wymagającym rynku usług medycznych z uwzględnieniem 

tendencji demograficznych i epidemiologicznych. 

Kompetencję zdefiniowano jako - „poziom wykonawstwa pracy, wykazujący skuteczne 

zastosowanie wiedzy, umiejętności i postaw” (ICN 1997). 

Uwzględniono także czynniki wpływające na rozwój praktyki pielęgniarskiej takie jak: 

1. Czynniki demograficzne (struktura wiekowa społeczeństwa- wzrost liczby ludności                  

w wieku geriatrycznym, płeć, gęstość zaludnienia, przyrost naturalny, miejsce 

zamieszkania). 

2. Czynniki społeczno - kulturowe (zmianę wzorów, zachowań i wartości, czyli styl życia 

jednostki, zmiany w strukturze i funkcjonowaniu rodziny, rozwój nowych instytucji na 

rynku usług medycznych). 

Przyjęto, że zajęcia dodatkowe powinny uwzględniać także umiejętność kształtowania 

prozdrowotnych postaw i zachowań u pacjentów (zwłaszcza wobec wzrostu zachorowań na 

choroby cywilizacyjne zależne od stylu życia) oraz umiejętność nauczania człowieka chorego 

i zdrowego, bądź jego bliskich, samoopieki i samopielęgnacji. 

Ponadto mając na względzie zasady dydaktyczne obowiązujące w procesie kształcenia, 

w tym zasadę stopniowania trudności, oraz konieczność korelacji miedzy poszczególnymi 

przedmiotami/modułami kształcenia ustalono optymalny okres wprowadzania studentom 

nowych treści kształcenia.  

Zajęcia dodatkowe będą dedykowane studentom - uczestnikom Projektu, którzy 

podpisali umowę uczestnictwa w projekcie. 
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Na kierunku pielęgniarstwo przyjęto do realizacji 8 szkoleń/zajęć dodatkowych dla 

110 studentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo (4 grupy: 2 grupy - 1 edycja, 2 

grupy - 2 edycja) w łącznym wymiarze 66 godzin/uczestnik projektu (36 godzin zajęć 

rozwijających umiejętności medyczne i 30 godzin szkoleń z umiejętności interpersonalnych): 

Zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji pielęgniarskich: 

1. Leczenie ran (8h) 

Rozszerzenie programu o przygotowanie do leczenia ran i odleżyn, obejmuje moduł 

zajęć teoretycznych (T) i praktycznych (P): 

a) rodzaje ran (1h T;1h P), 

b) proces gojenia ran (1h T;1h P), 

c) nowoczesne metody leczenia (1h T; 3h P). 

Zajęcia przygotowują do samodzielnych działań w zakresie profilaktyki odleżyn. 

Zajęcia dla studentów 1 semestru (rozpoczynających studia w roku akademickim 

2018/19-2edycja) i 3 semestrze (rozpoczynających studia w roku akademickim 

2017/18-1 edycja). 

2. Pielęgnowanie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc  (POChP) (8h) 

Moduły: 

a) przyczyny, istota, objawy (5h T), 

b) opieka nad pacjentem (3h P). 

Zajęcia przygotowują uczestnika projektu do pielęgniarskiego nadzoru nad 

wykonywaniem zaleceń, edukacji pacjenta i bliskich. Zajęcia dla studentów 2 

semestru (2 edycja) i 4 semestru (1 edycja). 

3. Pielęgnowanie pacjenta z cukrzycą (8h) 

Moduły: 

a) przyczyny, istota, objawy (2h T), 

b) opieka nad pacjentem (3h P), 

c) przygotowanie pacjenta do samoopieki (3h P). 

Uczestnik projektu nabędzie umiejętności obsługi glukometru, wstrzykiwacza, 

podstawy insulinoterapii, kontroli stóp. Zajęcia dla studentów 3 semestru (1 i 2 

edycja). 

4. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (6h) 

Moduły: 

a) diety mające zastosowanie w żywieniu (2h T),  
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b) podstawy opieki nad chorym żywionym do- i pozajelitowo (4h P). 

Uczestnik projektu nabędzie umiejętności dotyczące oceny stanu odżywienia pacjenta, 

opieki nad chorym żywionym do- i pozajelitowo. Zajęcia dla studentów 4 semestru (1 

i 2 edycja). 

5. Leczenie bólu przewlekłego (6h) 

Moduły: 

a) rodzaje bólu i metody walki z bólem (1h T), 

b) drabina analgetyczna WHO (1h T), 

c) opieka nad chorym z bólem przewlekłym (4h P). 

Uczestnik projektu nabędzie umiejętności opieki nad chorym z bólem przewlekłym, 

szczególnie w starszym wieku. Zajęcia dla studentów 5 semestru (1 i 2 edycja).  

 

Zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji tzw. miękkich: 

1. Komunikacja interpersonalna (10h) 

Dla studentów 1 roku (i 2 roku dla studentów 1 edycji) moduły: zwiększenie 

kompetencji komunikacyjnej, komunikacja werbalna, sztuka perswazji, komunikacja 

pozawerbalna, ćwiczenia umiejętności negocjacji. 

2. Komunikacja z pacjentem (10h) 

Dla studentów 2 roku, moduły: komunikacja trudnych kwestii, umiejętności 

proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań, przełamywanie barier w 

komunikacji, psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich 

wpływ na komunikację. 

3. Asertywność w relacjach z pacjentami i współpracownikami (10h) 

Dla studentów 3 roku, moduły: czym jest asertywność? Czym różni się od agresji i 

manipulacji? Techniki asertywnej odmowy; Wyznaczanie granic w relacjach z 

pacjentem; Konstruktywne udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej; 

Asertywność w pracy i życiu osobistym. 

 

II.4. WIZYTY STUDYJNE W KRAJOWYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH.  

 

Zadanie zakłada udział 110 studentów w dwóch 1-dniowych wizytach studyjnych/osobę w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Repty - Górnośląskie Centrum 

Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka. 1 wizyta będzie po 1 roku studiów, 2 wizyta po 2 roku. 
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W 1 wizycie studenckiej wezmą udział maksymalnie 22 osoby (5 grup). REPTY jest 

unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, realizującym 

poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i 

urazowo-ortopedycznych. Posiada m.in. Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu (gdzie w 

leczeniu stosowane są m.in. metody McKenzie, Bobath i terapii manualnej), Oddział 

Rehabilitacji Kardiologicznej (gdzie wykonywane są: EKG spoczynkowe, testy wysiłkowe na 

bieżni ruchomej, badania Holtera EKG, analizy EKG, UKG, badania Holtera RR i in.).  

 

II.5. PROGRAM ROZWOJU ABSOLWENTA AKADEMII POLONIJNEJ.  

 

Zadanie obejmuje opracowanie i realizację Programu Rozwoju Absolwenta: 

1) 6 kursów dla 82 absolwentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo:  

a) Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek z zakresu: 

 leczenia ran (200h/grupa x 2grupy) - cel: przygotowanie uczestnika projektu do 

samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z 

raną, w tym raną odleżynową do 3 stopnia włącznie, owrzodzeniem nowotworowym i 

kończyn dolnych, stopą cukrzycową i przetoką, do zdejmowania szwów z rany; 

 terapii bólu przewlekłego u dorosłych (84h/grupa x 2grupy) - cel: przygotowanie 

uczestnika projektu do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii bólu 

przewlekłego u pacjenta dorosłego, szczególnie w wieku podeszłym; 

 wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłych (108h/grupa) - cel: 

przygotowanie uczestnika projektu do wykonania u osoby dorosłej badania EKG, do 

interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca, 

rozpoznania cech elektrokardiografii wybranych stanów chorobowych, w tym stanów 

zagrożenia życia i zdrowia.  

b) Kursy kwalifikacyjne z dziedziny pielęgniarstwa: 

 diabetologicznego (338h/grupa x 2grupy) - cel: przygotowanie uczestnika projektu 

do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem z cukrzycą i jego rodziną;  

 geriatrycznego (305h/grupa x 2grupy) - cel: zdobycie przez uczestnika projektu 

ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, uzyskanie przez 

nią/niego umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi 

schorzeniami wieku podeszłego; 

 onkologicznego (240h/grupa x 2grupy)-cel: nabycie wiedzy, umiejętności i 



 

Program Rozwoju Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek Pielęgniarstwo Strona 18 

 

kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą 

nowotworową i jego rodziną. 

2) Szkolenie z umiejętności interpersonalnych (10h/grupa x 2grupy)-cel: rozwinięcie 

u uczestnika projektu umiejętności komunikacji z pacjentem i jego rodziną, 

odczytywanie znaków niewerbalnych i emocji pacjenta, dzięki czemu nabędzie 

kompetencje w zakresie porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną. Absolwenci 

mogą wybrać 1 z 3 kursów kwalifikacyjnych i 1 z 3 kursów specjalistycznych 

(kryterium: kolejność zgłoszeń). Obowiązkowo uczestnicy projektu uczestniczą w 

szkoleniach z umiejętności interpersonalnych (każdy absolwent weźmie udział w 2 

kursach i 1 szkoleniu). 

 

Ponadto w ramach Programu rozwoju absolwenta Akademii Polonijnej przewidziano:  

 wsparcie uczestnika projektu w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/rza 

w postaci m.in. poradnictwa i organizacji spotkań z potencjalnymi pracodawcami w 

Akademickim Biurze Karier Akademii Polonijnej, współpracę z Powiatowym Urzędem 

Pracy w szerokim zakresie, które  obejmie wszystkich absolwentów (110 osób), którzy 

uczestniczyli w projekcie; 

 wypłatę stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 PLN brutto/m-c przez okres 24 

miesięcy (sierpień-lipiec); 

 objęcie absolwentów pielęgniarstwa wsparciem opiekuna/tutora w podmiocie 

leczniczym; 

Programem rozwoju absolwenta objętych zostanie min. 30% osób ostatniego roku 

kształcenia na kierunku. 

 

II.6. FINANSOWANIE PONADPROGRAMOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Zadanie zakłada realizację ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w 

łącznym wymiarze 120 godzin na 3 oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: 

 Oddział Ortopedii – 40 godzin dla studentów I i II roku studiów (2 i 4 semestr), 

 Oddział Kardiologii – 40 godzin II roku studiów (4 semestr), 

 Oddział Chorób Płuc - 40 godzin III roku studiów (5 semestr).  

Tematyka praktyk związana z rozszerzonym programem kształcenia. Praktyki zgodne będą z 

Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Studentom przydzielony zostanie opiekun 



 

Program Rozwoju Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek Pielęgniarstwo Strona 19 

 

praktyk ponadprogramowych (4 osoby) legitymujący/a się wyższym wykształceniem 

zawodowym, ukończonymi specjalizacjami w dziedzinach mających zastosowanie na 

ww.oddziałach, 20-letnim doświadczeniem w zawodzie pielęgniarki/rza. 

Praktyki będą odbywać się na terenie Polski w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, są związane z profilem kształcenia oraz są 

zgodne z Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.  

 Studentka/ student otrzymuje wynagrodzenie za praktykę. 

Po zrealizowaniu praktyki ponadprogramowej student otrzymuje certyfikat 

ukończenia praktyki. 

 

III. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I KONTROLA JAKOŚCI 

Zakres merytoryczny i organizacyjny Projektu oraz liczba realizowanych zadań 

wymagały stworzenia odpowiedniej struktury zarządzania i koordynowania działań.  

W związku z powyższym w ramach projektu powołano Grupę Sterującą, składającą 

się z przedstawicieli Akademii Polonijnej i partnerów projektu: Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Repty - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego 

Ziętka. 

Grupa Sterująca (GS), która w sposób demokratyczny, podejmuje decyzje o 

zasadniczych kwestiach związanych z realizacją projektu. Może zajmować stanowisko we 

wszystkich sprawach Projektu. GS może obradować i podejmować decyzje zdalnie, za 

pomocą łączności elektronicznej. Taki sposób zarządzania Projektem ma zapewnić 

prawidłowość działań merytorycznych i administracyjnych, bieżący nadzór nad realizacją 

zadań, monitoring i ewaluację osiąganych rezultatów, a także poprawność w zakresie 

sprawozdawczości (w tym finansową) z realizacji zadań. 

Skład Grupy Sterującej Projektu: 

1. Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie 

2. Koordynator projektu  

3. Koordynator praktyk P1 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi 

Panny w Częstochowie) 



 

Program Rozwoju Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek Pielęgniarstwo Strona 20 

 

4. Koordynator wizyt studyjnych P2 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Repty - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka). 

Skład Grupy Roboczej Projektu: 

1. Koordynator projektu (KP) 

2. Specjalista ds. rozliczeń finansowych 

3. Specjalista ds. realizacji i rekrutacji 

4. Pracownicy P1: 

1) Koordynator/ka praktyk 

2) Pracownik działu finansowego 

 

5. Pracownicy P2: 

1) Koordynator/ka wizyt studyjnych 

2) Pracownik działu finansowego 

 

W Akademii Polonijnej funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. Został wprowadzony Uchwałą Senatu Akademii Polonijnej nr 1/2017 z dnia 

30 czerwca 2017 roku jako "Księga Jakości" -  Wewnętrzny System Zapewniania Jakości 

Kształcenia (WSZJK). System oparty został na wymaganiach Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej i jest zgodny ze standardami określonymi w deklaracji bolońskiej oraz w 

dokumencie dotyczącym jakości kształcenia. 

WSZJK obejmuje doskonalenie jakości kształcenia i organizacji pracy we wszystkich 

istotnych dla funkcjonowania Uczelni obszarach, a w szczególności w zakresie: 

 efektów kształcenia i programów studiów; 

 organizacji i warunków kształcenia; 

 jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych; 

 bieżącej pracy i rozwoju nauczycieli akademickich i pracowników administracji; 

 aktywności naukowo-badawczej i rozwojowej Uczelni; 

 współpracy z interesariuszami zewnętrznymi; 

 organizacji i warunków pracy w Uczelni; 

 monitorowania losów zawodowych absolwentów Uczelni. 

Realizacji  założeń  WSZJK służą  w  szczególności  pomiar,  monitorowanie  oraz  

analiza  jakości kształcenia i organizacji pracy w kontekście:  
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 oferowanych przez Uczelnię programów studiów oraz ich efektów; 

 spełnienia potrzeb i oczekiwań studentów; 

 realizacji praw i obowiązków pracowników; 

 dokonywania zmian w procesie kształcenia według opinii absolwentów oraz 

pozostałych interesariuszy; 

 projektowania, zatwierdzania, wdrażania i oceny skuteczności działań doskonalących. 

 

Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie systemu ponoszą: 

 Rektor; 

 Prorektor ds. Nauki; 

 Dziekan; 

 Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia; 

 Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia; 

 

Wsparcie informatyczne systemu zapewniają: 

 Centrum Biblioteczno-Informacyjne (CBI); 

 Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT); 

 Studium Nowych Technologii Informatycznych (NTI); 

 

 Szczegóły reguluje: 

 

• Uchwała nr 1/2017 Senatu Akademii Polonijnej w Częstochowie z dnia 30.06.2017 r. w 

sprawie uaktualnienia  Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

• Uchwała nr 9/2018 Senatu Akademii Polonijnej w Częstochowie z dnia 01.02.2018 r. w 

sprawie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

• Uchwała nr 10/2018 Senatu Akademii Polonijnej w Częstochowie z dnia 01.02.2018 r. w 

sprawie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

 

Zespół redakcyjny Programu Rozwojowego Akademii Polonijnej dla kierunku 

pielęgniarstwo: 

1. Dr n. o zdr. Krystyna Mizerska 

2. Mgr Andrzej Galaidin 

3. Mgr piel. Paulina Grilz 

4. Prof. dr n. o zdr. hab. Liudmila Matulnikova - zewnętrzny doradca w opracowanie 

programu. 
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Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Harmonogram realizacji projektu 
Rok 2018/2019 

Kwartał - - - - 

Miesiąc(pierwsze 12 miesięcy realizacji) 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zadanie 1 - Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 
studentów na kierunku pielęgniarstwo 

            

Etap I - Realizacja zajęć dodatkowych przez studentów, 
którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 

            

Etap II - Realizacja zajęć dodatkowych przez studentów, 
którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 

            

Zadanie 2 - Uczelniany program stypendialny             
Etap I - Okres wypłacania stypendium motywacyjnego dla 
studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2017/2018 

            

Etap II - Okres wypłacania stypendium motywacyjnego dla 
studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2018/2019 

            

Zadanie 3 - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych 

            

Etap I - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych przez studentów, który rozpoczęli studia w roku 
akademickim 2017/2018 

            

Etap II - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych przez studentów, który rozpoczęli studia w roku 
akademickim 2018/2019 

            

Zadanie 4 - Wizyty studyjne w krajowych podmiotach 

leczniczych 
            

Etap I - Realizacja pierwzej tury wizyt studyjnych             
Etap II - Realizacja drugiej tury wizyt studyjnych             
Zadanie 5 - Program Rozwoju Absolwenta Akademii 

Polonijnej 
            

Etap I - Okres realizacji programów przez absolwentów z 
2020 roku (1 edycja) 

            

Etap II - Okres realizacji programów przez absolwentów z 
2021 roku (2 edycja) 

            

Zadanie 6 - Opracowanie programu rozwojowego uczelni             
Etap I - Opracowanie programu rozwojowego uczelni             
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VII. Harmonogram realizacji projektu 
Rok 2019 

Kwartał IV 

Miesiąc - 

Zadanie 1 - Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 
studentów na kierunku pielęgniarstwo 

 

Etap I - Realizacja zajęć dodatkowych przez studentów, 

którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 
 

Etap II - Realizacja zajęć dodatkowych przez studentów, 
którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 

 

Zadanie 2 - Uczelniany program stypendialny  
Etap I - Okres wypłacania stypendium motywacyjnego dla 
studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 

2017/2018 

 

Etap II - Okres wypłacania stypendium motywacyjnego dla 
studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2018/2019 

 

Zadanie 3 - Realizacja ponadprogramowych, płatnych 
praktyk zawodowych 

 

Etap I - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 

zawodowych przez studentów, który rozpoczęli studia w 
roku akademickim 2017/2018 

 

Etap II - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych przez studentów, który rozpoczęli studia w 
roku akademickim 2018/2019 

 

Zadanie 4 - Wizyty studyjne w krajowych podmiotach 
leczniczych 

 

Etap I - Realizacja pierwzej tury wizyt studyjnych  
Etap II - Realizacja drugiej tury wizyt studyjnych  
Zadanie 5 - Program Rozwoju Absolwenta Akademii 
Polonijnej 

 

Etap I - Okres realizacji programów przez absolwentów z 
2020 roku (1 edycja) 

 

Etap II - Okres realizacji programów przez absolwentów z 
2021 roku (2 edycja) 

 

Zadanie 6 - Opracowanie programu rozwojowego uczelni  
Etap I - Opracowanie programu rozwojowego uczelni  
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VII. Harmonogram realizacji projektu 
Rok 2020 

Kwartał I II III IV 

Miesiąc - - - - 

Zadanie 1 - Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 
studentów na kierunku pielęgniarstwo 

    

Etap I - Realizacja zajęć dodatkowych przez studentów, 
którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 

    

Etap II - Realizacja zajęć dodatkowych przez studentów, 
którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 

    

Zadanie 2 - Uczelniany program stypendialny     
Etap I - Okres wypłacania stypendium motywacyjnego dla 

studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2017/2018 

    

Etap II - Okres wypłacania stypendium motywacyjnego dla 
studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2018/2019 

    

Zadanie 3 - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych 

    

Etap I - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych przez studentów, który rozpoczęli studia w roku 
akademickim 2017/2018 

    

Etap II - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych przez studentów, który rozpoczęli studia w roku 
akademickim 2018/2019 

    

Zadanie 4 - Wizyty studyjne w krajowych podmiotach 
leczniczych 

    

Etap I - Realizacja pierwzej tury wizyt studyjnych     
Etap II - Realizacja drugiej tury wizyt studyjnych     
Zadanie 5 - Program Rozwoju Absolwenta Akademii 

Polonijnej 
    

Etap I - Okres realizacji programów przez absolwentów z 
2020 roku (1 edycja) 

    

Etap II - Okres realizacji programów przez absolwentów z 
2021 roku (2 edycja) 

    

Zadanie 6 - Opracowanie programu rozwojowego uczelni     
Etap I - Opracowanie programu rozwojowego uczelni     
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VII. Harmonogram realizacji projektu 
Rok 2021 

Kwartał I II III IV 

Miesiąc - - - - 

Zadanie 1 - Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 
studentów na kierunku pielęgniarstwo 

    

Etap I - Realizacja zajęć dodatkowych przez studentów, 
którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 

    

Etap II - Realizacja zajęć dodatkowych przez studentów, 
którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 

    

Zadanie 2 - Uczelniany program stypendialny     
Etap I - Okres wypłacania stypendium motywacyjnego dla 

studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2017/2018 

    

Etap II - Okres wypłacania stypendium motywacyjnego dla 
studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2018/2019 

    

Zadanie 3 - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych 

    

Etap I - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych przez studentów, który rozpoczęli studia w roku 
akademickim 2017/2018 

    

Etap II - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych przez studentów, który rozpoczęli studia w roku 
akademickim 2018/2019 

    

Zadanie 4 - Wizyty studyjne w krajowych podmiotach 
leczniczych 

    

Etap I - Realizacja pierwzej tury wizyt studyjnych     
Etap II - Realizacja drugiej tury wizyt studyjnych     
Zadanie 5 - Program Rozwoju Absolwenta Akademii 

Polonijnej 
    

Etap I - Okres realizacji programów przez absolwentów z 
2020 roku (1 edycja) 

    

Etap II - Okres realizacji programów przez absolwentów z 
2021 roku (2 edycja) 

    

Zadanie 6 - Opracowanie programu rozwojowego uczelni     
Etap I - Opracowanie programu rozwojowego uczelni     
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VII. Harmonogram realizacji projektu 
Rok 2022 

Kwartał I II III IV 

Miesiąc - - - - 

Zadanie 1 - Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 
studentów na kierunku pielęgniarstwo 

    

Etap I - Realizacja zajęć dodatkowych przez studentów, 
którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 

    

Etap II - Realizacja zajęć dodatkowych przez studentów, 
którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 

    

Zadanie 2 - Uczelniany program stypendialny     
Etap I - Okres wypłacania stypendium motywacyjnego dla 

studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2017/2018 

    

Etap II - Okres wypłacania stypendium motywacyjnego dla 
studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2018/2019 

    

Zadanie 3 - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych 

    

Etap I - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych przez studentów, który rozpoczęli studia w roku 
akademickim 2017/2018 

    

Etap II - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych przez studentów, który rozpoczęli studia w roku 
akademickim 2018/2019 

    

Zadanie 4 - Wizyty studyjne w krajowych podmiotach 
leczniczych 

    

Etap I - Realizacja pierwzej tury wizyt studyjnych     
Etap II - Realizacja drugiej tury wizyt studyjnych     
Zadanie 5 - Program Rozwoju Absolwenta Akademii 

Polonijnej 
    

Etap I - Okres realizacji programów przez absolwentów z 
2020 roku (1 edycja) 

    

Etap II - Okres realizacji programów przez absolwentów z 
2021 roku (2 edycja) 

    

Zadanie 6 - Opracowanie programu rozwojowego uczelni     
Etap I - Opracowanie programu rozwojowego uczelni     
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VII. Harmonogram realizacji projektu 
Rok 2023 

Kwartał I II III 

Miesiąc - - - 

Zadanie 1 - Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 
studentów na kierunku pielęgniarstwo 

   

Etap I - Realizacja zajęć dodatkowych przez studentów, 
którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 

   

Etap II - Realizacja zajęć dodatkowych przez studentów, 
którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 

   

Zadanie 2 - Uczelniany program stypendialny    
Etap I - Okres wypłacania stypendium motywacyjnego dla 

studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2017/2018 

   

Etap II - Okres wypłacania stypendium motywacyjnego dla 
studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 
2018/2019 

   

Zadanie 3 - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych 

   

Etap I - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych przez studentów, który rozpoczęli studia w roku 
akademickim 2017/2018 

   

Etap II - Realizacja ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych przez studentów, który rozpoczęli studia w roku 
akademickim 2018/2019 

   

Zadanie 4 - Wizyty studyjne w krajowych podmiotach 
leczniczych 

   

Etap I - Realizacja pierwzej tury wizyt studyjnych    
Etap II - Realizacja drugiej tury wizyt studyjnych    
Zadanie 5 - Program Rozwoju Absolwenta Akademii 

Polonijnej 
   

Etap I - Okres realizacji programów przez absolwentów z 
2020 roku (1 edycja) 

   

Etap II - Okres realizacji programów przez absolwentów z 
2021 roku (2 edycja) 

   

Zadanie 6 - Opracowanie programu rozwojowego uczelni    
Etap I - Opracowanie programu rozwojowego uczelni    
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Załącznik nr 2  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Nazwa kierunku studiów Pielęgniarstwo 

Nazwa Wydziału Wydział Interdyscyplinarny 

Nazwa Instytutu Instytut Zdrowia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia Praktyczny 

Forma studiów Stacjonarne  

Przyporządkowanie kierunku studiów do 

dziedziny/n nauki/sztuki i dyscypliny/n 

naukowej/ych lub artystycznej/ych 

Dziedzina: nauki medyczne i nauki o 

zdrowiu 

Dyscypliny: nauki medyczne; nauki o 

zdrowiu 

Wskazanie dziedziny/n nauki/sztuki i 

dyscypliny/n naukowych lub artystycznych, 

do których odnoszą się efekty kształcenia 

Dziedzina: nauki medyczne i nauki o 

zdrowiu 

Dyscypliny: nauki medyczne; nauki o 

zdrowiu 

 nauki podstawowe 

 nauki społeczne 

 nauki z zakresu podstaw opieki 

pielęgniarskiej 

 nauki z zakresu opieki 

specjalistycznej 

 

Wskazanie tytułu zawodowego nadawanego 

absolwentom 
Licencjat pielęgniarstwa 

Czas trwania studiów w semestrach 6 semestrów  

Łączna liczba punktów ECTS dla danej 

formy studiów. 
180 

Polska Rama Kwalifikacji 6 

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Interdyscyplinarny 

2. Umiejscowienie   kierunku   w   obszarze/obszarach   kształcenia   (wraz   z   

uzasadnieniem   i uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki): 
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PIELĘGNIARSTWO jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy obejmującą 

zagadnienia z obszaru nauk medycznych. Kierunek Pielęgniarstwo wykazuje ścisłe 

powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, lekarsko-

dentystyczny, nauk o zdrowiu, farmacja i analityka medyczna, z którymi łączy 

je zarówno program nauczania jak i sylwetka absolwenta przygotowywanego do 

prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki, diagnostyki oraz  

terapii i pielęgnowania w różnym stanie zdrowia niezależnie od wieku. 

 

3. Ogólne   cele  kształcenia  oraz   możliwości   zatrudnienia  i   kontynuacji   kształcenia  

przez 

absolwenta kierunku: 

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia 

na kierunku pielęgniarstwo, który: 

W zakresie wiedzy absolwent jest przygotowany do wykonania zawodu 

pielęgniarki. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną 

wiedzę z zakresu innych nauk medycznych. Wykazuje znajomość regulacji 

prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu 

pielęgniarki. 

W zakresie umiejętności potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki. Potrafi udzielać świadczeń w zakresie 

promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Potrafi sprawować 

całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i 

umierającym oraz samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki 

ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego 

poszanowanie i respektowanie jego praw. Posiada umiejętność organizacji pracy 

własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz potrafi 

inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. 

W zakresie kompetencji społecznych skutecznie i z empatią porozumiewa 

się z pacjentem, posiada świadomość czynników wpływających na reakcje 

własne i pacjenta. Posiada świadomość konieczności permanentnego, 

ustawicznego kształcenia się. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Absolwent jest przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych 

zakładach opieki zdrowotnej. Studia zawodowe licencjackie na kierunku 

pielęgniarstwo przygotowują do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji 

zawodowych pielęgniarki. Zadania te obejmują: świadczenia opieki zdrowotnej, 

zarządzanie opieką zdrowotną , promocję i edukacje zdrowotną, działania w roli 

uczestnika zespołu opieki zdrowotnej oraz rozwój praktyki pielęgniarskiej i 

krytycznego myślenia. 

Absolwent studiów I stopnia kierunku PIELĘGNIARSTWO może kontynuować 

kształcenie w 

ramach: 

• Studiów II stopnia 

• Studiów kształcenia podyplomowego 

 

4. Związek programu kształcenia z misją i strategią Akademii Polonijnej: 

 

Program kształcenia na kierunku PIELĘGNIARSTWO jest zgodny z misją Akademii 
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Polonijnej, która zakłada odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez kształcenie 

studentów. 

 

5. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz tworzenia 

programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy (w szczególności studentów, 

absolwentów i pracodawców): uwzględniono opinie studentów, absolwentów, 

pracodawców 

6. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata – szczególnie w 
przypadku studiów drugiego stopnia): 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia PIELĘGNIARSTWO 

powinien spełniać kryteria zawarte w Uchwale Senatu Akademii Polonijnej w 

sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego.  

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa 

 

II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

A. NAUKI  PODSTAWOWE  (anatomia, fizjologia, patologia,  genetyka,  

biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia) 
 

Symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu studiów absolwent: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

w 

obszarze/obszarach 

kształcenia 

WIEDZA 

AW01 posługuje się mianownictwem anatomicznym M1A_W01 

 

 

AW02 

omawia budowę ciała ludzkiego w podejściu 

topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, 

brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz 

czynnościowym (układ kostno- stawowy, układ mięśniowy, 

układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ 

moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy 

zmysłów, powłoka wspólna); 

M1A_W02 

AW03 rozumie neurohormonalną regulację procesów 

fizjologicznych oraz procesów elektrofizjologicznych; 

M1A_W03 

AW04 
charakteryzuje specyfikację i znaczenie gospodarki 

wodno- elektrolitowej i kwasowo--zasadowej w 

utrzymaniu homeostazy ustroju; 

M1A_W04 

 
AW05 

określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i 

organicznych w roztworach wodnych oraz prawa 

fizyczne wpływające na przepływ cieczy, a także 

czynniki oddziałujące na opór naczyniowy przepływu 

krwi; 

M1A_W05 

AW06 
wyjaśnia podstawy fizykochemiczne działania 

zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki 

informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne); 

M1A_W06 
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AW07 określa fizyczne podstawy nieinwazyjnych i inwazyjnych 
metod obrazowania; 

M1A_W07 

AW08 posiada wiedzę z zakresu diagnostyki radiologicznej; 
M1A_W08 

 
AW09 

różnicuje budowę aminokwasów, nukleozydów, 

monosacharydów, kwasów karboksylowych i ich 

pochodnych, wchodzących w skład makrocząsteczek 

obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej 

i płynach ustrojowych, różnicuje witaminy; 

M1A_W09 

AW10 
omawia funkcje genomu, transkryptomu i proteomu 

człowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji 

ekspresji genów, w tym regulacji epigenetycznej; 

M1A_W10 

AW11 
opisuje budowę chromosomów oraz molekularne 

podłoże mutagenezy; zna profile metaboliczne 

podstawowych narządów; 

M1A_W11 

 
AW12 

wymienia zasady dziedziczenia różnej liczby cech, 

dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego 

dziedziczenia cech oraz dziedziczenia pozajądrowej 

informacji genetycznej; 

M1A_W12 

AW13 
wylicza enzymy biorące   udział w trawieniu,  objaśnia 

podstawowe defekty enzymów trawiennych oraz 

określą skutki tych zaburzeń; 

M1A_W13 

AW14 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i 
parazytologii; 

M1A_W14 

AW15 
różnicuje epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami 

oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem 

geograficznego zasięgu ich występowania; 

M1A_W15 

AW16 
charakteryzuje poszczególne grupy środków 

leczniczych, główne mechanizmy działania, przemiany 

w ustroju i działania uboczne; 

M1A_W16 

AW17 omawia podstawowe zasady farmakoterapii; 
M1A_W17 

AW18 
charakteryzuje poszczególne grupy leków i ich 

zastosowanie lecznicze oraz zasady leczenia krwią i 

środkami krwiozastępczymi; 

M1A_W18 

AW19 
definiuje podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej, 

w tym zaburzeń w krążeniu, zmian wstecznych, zmian 

postępowych, zapaleń i nowotworów; 

M1A_W19 

AW20 
omawia wybrane zagadnienia z zakresu patologii 

narządowej układu krążenia, układu oddechowego, 

trawiennego, moczowo-płciowego i nerwowego; 

M1A_W20 

AW21 wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i 

wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne. 

M1A_W21 

UMIEJĘTNOŚCI 
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AU01 
posługuje się w praktyce mianownictwem 

anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii 

narządów ciała ludzkiego 

M1A_U01 

AU02 wykazuje różnice w budowie i charakteryzuje 

funkcje życiowe człowieka dorosłego i dziecka; 

M1A_U02 

AU03 prognozuje kierunek procesów biochemicznych 

w poszczególnych stanach klinicznych; 

M1A_U03 

AU04 konstruuje wzór wykorzystania podstaw wiedzy 
anatomicznej w badaniu przedmiotowym; 

M1A_U04 

AU05 
rozpoznaje najczęściej spotykane pasożyty człowieka 

na podstawie ich budowy i cykli życiowych oraz 

objawów chorobowych; 

M1A_U05 

AU06 szacuje ryzyko ujawnienia się danej choroby w oparciu o 
zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych; 

M1A_U06 

 

AU07 

wykorzystuje znajomość praw fizyki do opisu zagadnień z 

zakresu biologii komórek, tkanek oraz procesów 

fizjologicznych, w szczególności do wyjaśnienia wpływu 

na organizm ludzki czynników zewnętrznych takich jak: 

temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole 

elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące; 

M1A_U07 

AU08 
ocenia   wpływ   leczenia   farmakologicznego   na 

fizjologiczne  i   biochemiczne  procesy zachodzące 

w poszczególnych narządach; 

M1A_U08 

AU09 różnicuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie 
lecznicze; 

M1A_U09 

AU10 zna problematykę leczenia krwią i środkami 

krwiozastępczymi 

M1A_U10 

AU11 opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu jako całości w 
sytuacji zaburzenia jego homeostazy; 

M1A_U11 

AU12 
powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z 

objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami 

badań diagnostycznych; 

M1A_U12 

AU13 
wykorzystuje wiedzę  na  temat chorób  

uwarunkowanych genetycznie  w profilaktyce 

nowotworów oraz diagnostyce prenatalnej 

M1A_U13 

AU14 
klasyfikuje drobnoustroje, z uwzględnieniem 

mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych we 

florze fizjologicznej; 

M1A_U14 

AU15 
wykorzystuje wiedzę na temat funkcjonowania 

układu pasożyt - żywiciel dla prawidłowej terapii 

chorób wywołanych przez pasożyty; 

M1A_U15 

AU16 szacuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w 

określonych grupach wiekowych oraz w różnych stanach 

klinicznych; 

M1A_U16 

AU17 ocenia szkodliwość dawki promieniowania jonizującego 

i stosuje się do zasad ochrony radiologicznej. 
M1A_U17 
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B. NAUKI SPOŁECZNE (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie 
publiczne, 
filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, język angielski) 

 

Symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu studiów absolwent: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

w 

obszarze/obszarach 

kształcenia 

WIEDZA 

BW01 
zna podstawy psychologii w zakresie zachowania i rozwoju 

człowieka, uwarunkowań jego prawidłowego i zaburzonego 

funkcjonowania; 

M1B_W01 

BW02 zna problematykę relacji człowiek - środowisko społeczne; 
M1B_W02 

BW03 omawia mechanizmy funkcjonowania człowieka w 
sytuacjach trudnych; 

M1B_W03 

BW04 wymienia etapy i prawidłowości rozwoju psychicznego 

człowieka; 

M1B_W04 

BW05 różnicuje pojęcie emocji i motywacji oraz zna pojęcie 

osobowości i jej zaburzeń; 

M1B_W05 

BW06 charakteryzuje istotę i strukturę zjawisk zachodzących w 
procesie przekazywania i wymiany informacji; 

M1B_W06 

BW07 definiuje modele i style komunikacji interpersonalnej; 
M1B_W07 

BW08 
zna techniki redukowania lęku i sposoby relaksacji oraz 

mechanizmy powstawania, działania i zapobiegania 

zespołowi wypalenia zawodowego; 

M1B_W08 

BW09 
omawia mające zastosowanie w pielęgniarstwie wybrane 

teorie i metody modelowania rzeczywistości z perspektywy 

socjologii; 

M1B_W09 

BW10 omawia wybrane obszary odrębności kulturowych i 
religijnych; 

M1B_W10 

BW11 
charakteryzuje zakres interakcji społecznej i procesu 

socjalizacji oraz działanie lokalnych społeczności i 

ekosystemu; 

M1B_W11 

BW12 
definiuje pojęcia grupy, organizacji, instytucji, populacji, 

społeczności i ekosystemu oraz zna zasady ich 

funkcjonowania; 

M1B_W12 

BW13 różnicuje pojęcia dewiacji i zaburzenia ze szczególnym 

uwzględnieniem patologii dziecięcej 

M1B_W13 

BW14 rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania 
prawidłowe, zaburzone i patologiczne; 

M1B_W14 

BW15 definiuje i interpretuje zjawisko nierówności klasowej, 

etnicznej i płci oraz dyskryminacji 

M1B_W15 
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BW16 

objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu 

pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w 

aspekcie   zjawiska   społecznego   (chorowania,   zdrowienia, 

hospitalizacji, umierania); 

M1B_W16 

BW17 wykazuje znajomość procesu kształcenia w ujęciu edukacji 
zdrowotnej; 

M1B_W17 

BW18 zna problematykę metodyki edukacji zdrowotnej w 
odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych; 

M1B_W18 

BW19 
zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa i jego miejsce w 

życiu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praw 

człowieka i prawa pracy; 

M1B_W19 

 

BW20 

zna na poziomie podstawowym problematykę ubezpieczeń 

zdrowotnych i ich systemu w Polsce i w Unii Europejskiej, 

charakteryzuje ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne 

oraz wybrane kierunki polityki ochrony zdrowia w Polsce i w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

M1B_W20 

 

 

BW21 

zna podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych: 

prawa i obowiązki pielęgniarki, strukturę organizacyjną i 

zasady funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek 

i położnych, zadania samorządu w zakresie przyznawania 

prawa wykonywania zawodu i wydawania pozwolenia na 

wykonywanie indywidualnej lub grupowej praktyki 

pielęgniarskiej 

M1B_W21 

BW22 różnicuje odpowiedzialność karną, cywilną i pracowniczą 

związaną z wykonywaniem zawodu pielęgniarki; 

M1B_W22 

BW23 zna Kartę Praw Pacjenta, Kartę Praw Człowieka i Kartę Praw 
Dziecka; 

M1B_W23 

BW24 
przedstawia genezę, założenia l zadania zdrowia 

publicznego w ramach  systemowej koncepcji ochrony 

zdrowia; 

M1B_W24 

BW25 wskazuje kulturowe, społeczne i ekonomiczne 
uwarunkowania zdrowia publicznego 

M1B_W25 

BW26 zna podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby; 
M1B_W26 

BW27 klasyfikuje czynniki warunkujące zdrowie w ujęciu 
jednostkowym i globalnym; 

M1B_W27 

BW28 omawia zasady racjonalnego żywienia w świetle 

najnowszych badań naukowych; 

M1B_W28 

BW29 charakteryzuje istotę profilaktyki i prewencji chorób; 
M1B_W29 

BW30 omawia podstawy organizacji Narodowego Systemu Zdrowia 

w Polsce; 

M1B_W30 

BW31 
wyjaśnia założenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model 

medycyny rodzinnej, rolę i zadania pielęgniarki podstawowej 

opieki zdrowotnej; 

M1B_W31 

BW32 wymienia zasady funkcjonowania rynku usług medycznych 
w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej; 

M1B_W32 
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BW33 określa swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w 

środowisku zamieszkania, edukacji i pracy; 
M1B_W33 

BW34 omawia strukturę i funkcje jednostek opieki zdrowotnej; 
M1B_W34 

BW35 
omawia pojęcia: stanowisko pracy, odpowiedzialność, 

obowiązki i uprawnienia, czas pracy, praca zmianowa, 

rozkład czasu pracy, standard opieki, procedura, algorytm 

M1B_W35 

BW36 
charakteryzuje podstawowe metody organizacji opieki 

pielęgniarskiej i rodzaje dokumentacji obowiązującej na 

pielęgniarskich stanowiskach pracy; 

M1B_W36 

BW37 definiuje pojęcia: obciążenie pracą, choroba zawodowa i 
wypadek przy pracy; 

M1B_W37 

BW38 wskazuje typowe etapy procesu poszukiwania pracy; 
M1B_W38 

BW39 opisuje etapy planowania pracy własnej i ich znaczenie w 
rozwoju zawodowym; 

M1B_W39 

BW40 
definiuje pojęcie jakości w opiece zdrowotnej i 

pielęgnowaniu, różnicuje kryteria opieki zdrowotnej oraz 

pielęgniarskiej; 

M1B_W40 

BW41 różnicuje przedmiot etyki ogólnej i zawodowej; 
M1B_W41 

 

BW42 

posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficzno-etycznych 

przydatnych w pielęgniarstwie (psychologiczno- 

personalistyczna, egzystencjalistyczną, personalistyczna, 

kosmiczno-ewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza 

Kotarbińskiego); 

M1B_W42 

BW43 charakteryzuje istotę podejmowania decyzji etycznych i 

rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki; 

M1B_W43 

BW44 
zna problematykę etyki normatywnej w tym aksjologii 

wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych w 

pracy pielęgniarki; 

M1B_W44 

BW45 rozumie treść kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki; 
M1B_W45 

BW46 zna język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

M1B_W46 

UMIEJĘTNOŚCI 

BU01 opracowuje zestawienia podstawowych determinantów 
zdrowia 

M1B_U01 

BU02 
ocenia wpływ choroby, hospitalizacji i innych sytuacji 

trudnych na stan fizyczny, psychiczny i funkcjonowanie 

społeczne człowieka; 

M1B_U02 

BU03 projektuje i realizuje w warunkach symulowanych 

elementarne formy pomocy psychologicznej 

M1B_U03 

BU04 prognozuje wpływ choroby i hospitalizacji na stan 

psychiczny człowieka oraz zależności somatopsychiczne; 

M1B_U04 
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BU05 analizuje postawy ludzkie, proces ich kształtowania i zmiany; 
M1B_U05 

BU06 ocenia funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych 
(stres, konflikt, frustracja); 

M1B_U06 

BU07 zna psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w 

różnych okresach rozwojowych; 

M1B_U07 

BU08 zna psychospołeczne aspekty wychowania seksualnego i 

prorodzinnego; 

M1B_U08 

BU09 kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania się; 
M1B_U09 

BU10 wykazuje umiejętność aktywnego słuchania; 
M1B_U10 

BU11 wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i 

pozawerbalnej  w  opiece zdrowotnej; 

M1B_U11 

BU12 tworzy warunki do prawidłowej komunikacji pielęgniarka - 
pacjent oraz pielęgniarka - personel medyczny; 

M1B_U12 

BU13 dokonuje wyboru właściwych technik redukowania lęku i 
metod relaksacyjnych; 

M1B_U13 

BU14 stosuje techniki zapobiegania zespołowi wypalenia 
zawodowego; 

M1B_U14 

BU15 analizuje i krytycznie ocenia zjawisko dyskryminacji i 

rasizmu; 

M1B_U15 

BU16 kontroluje f koordynuje działania zapobiegające dewiacjom i 

patologiom wśród dzieci i młodzieży; 

M1B_U16 

BU17 zna przepisy prawne dotyczące wykonywania zawodu 

pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych; 

M1B_U17 

BU18 
zna możliwości stosowania odpowiedzialności zawodowej, 

karnej i cywilnej w zakresie funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych; 

M1B_U18 

BU19 opracowuje projekty pielęgniarskich działań prozdrowotnych 

w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy; 
M1B_U19 

BU20 
ocenia globalne trendy dotyczące ochrony zdrowia w 

aspekcie  najnowszych  danych epidemiologicznych i 

demograficznych; 

M1B_U20 

BU21 
interpretuje działania w zakresie polityki zdrowotnej i 

społecznej prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia 

publicznego; 

M1B_U21 

BU22 
dokonuje analizy i  oceny funkcjonowania   różnych 

systemów opieki  medycznej   oraz identyfikowania źródeł 

ich finansowania 

M1B_U22 

BU23 
projektuje metody i formy profilaktyki i prewencji chorób 

oraz kształtowania prawidłowych zachowań zdrowotnych 

wobec różnych grup społecznych; 

M1B_U23 

BU24 
kontroluje czynniki obciążające w pracy pielęgniarki oraz 

sprzyjające występowaniu chorób zawodowych i wypadków 

przy pracy; 

M1B_U24 
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BU25 
rozwija umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (metody 

poszukiwania, curriculum vitae, list motywacyjny, rozmowa 

kwalifikacyjna, autoprezentacja); 

M1B_U25 

BU26 przeprowadza ocenę jakości opieki pielęgniarskiej dla 

potrzeb doskonalenia pielęgnowania; 

M1B_U26 

BU27 
różnicuje  zakres   uprawnień,   obowiązków   zawodowych 

i powinności moralnych w zindywidualizowanej sytuacji 

podmiotu opieki; 

M1B_U27 

BU28 szanuje godność osoby ludzkiej w relacji z podopiecznym i 

jego rodziną; 

M1B_U28 

BU29 wie, jak rozwiązywać dylematy moralne w praktyce 
zawodowej 

M1B_U29 

BU30 dba o rozwój moralny i kształtowanie sumienia; 
M1B_U30 

BU31 analizuje piśmiennictwo w języku angielskim; 
M1B_U31 

BU32 
porozumiewa się w języku angielskim w sposób 

odpowiadający poziomowi biegłości B1 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

M1B_U32 

 
 

C. NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 

(podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, 

badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do 

wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego) 
 

Symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu studiów absolwent: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

w 

obszarze/obszarach 

kształcenia 

WIEDZA 

CW01 
wskazuje   uwarunkowania   rozwoju   pielęgniarstwa  z 

perspektywy  czasu  (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) 

na tle transformacji opieki 

M1C_W01 

CW02 
omawia istotę współczesnego pielęgniarstwa w wymiarze 

teoretycznym i praktycznym oraz proces jego 

profesjonalizacji 

M1C_W02 

CW03 definiuje pielęgnowanie oraz określa w nim miejsce 
wspierania, pomagania i towarzyszenia 

M1C_W03 

CW04 charakteryzuje rolę i funkcje zawodowe pielęgniarki oraz 

rolę pacjenta w procesie realizacji opieki zdrowotnej 

M1C_W04 

 
CW05 

opisuje proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady 

stosowania) i primary nursing (istota, odrębności)   oraz 

wpływ   pielęgnowania tradycyjnego   na   funkcjonowanie 

praktyki pielęgniarskiej 

M1C_W05 
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CW06 zna i stosuje klasyfikacje diagnoz pielęgniarskich 
M1C_W06 

CW07 
określa istotę opieki pielęgniarskiej opartej o założenia 
teoretyczne F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem, C. Roy i 

B. Neuman oraz innych teorii klasycznych pielęgniarstwa; 

M1C_W07 

CW08 
różnicuje udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym 

w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, 

diagnozowania, leczenia i rehabilitacji; 

M1C_W08 

CW09 
wyjaśnia zakres działań pielęgniarki w zależności od stanu 

pacjenta, w tym: długotrwale unieruchomionego, z bólem, 

gorączką, zaburzeniami snu; 

M1C_W09 

CW10 
różnicuje zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem 

zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym 

rokowaniu 

M1C_W10 

CW11 charakteryzuje warunki pracy i zakres zadań zawodowych 

pielęgniarki 

M1C_W11 

CW12 
opisuje istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, 

niebezpieczeństwa, obowiązujące zasady i strukturę 

wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich 

M1C_W12 

CW13 definiuje zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, 

zachowania zdrowotne, styl życia oraz wskazuje ich 

podstawy teoretyczne 

M1C_W13 

CW14 wyjaśnia paradygmaty zdrowia i ich wpływ na promocję 

zdrowia i profilaktykę zdrowotną 

M1C_W14 

CW15 
określa zakres i charakter zadań pielęgniarki w promocji 

zdrowia, zna zasady konstruowania programów promocji 

zdrowia i edukacji zdrowotnej; 

M1C_W15 

CW16 zna strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, 
narodowym i ponadnarodowym 

M1C_W16 

CW17 
charakteryzuje podstawową opiekę zdrowotną w Polsce i na 

świecie z uwzględnieniem zadań pielęgniarki i innych 

pracowników ochrony zdrowia 

M1C_W17 

CW18 zna system zarządzania informacją w podstawowej opiece 
zdrowotnej 

M1C_W18 

CW19 wskazuje determinanty i mierniki jakości podstawowej opieki 

zdrowotnej 

M1C_W19 

CW20 
omawia modele opieki środowiskowo-rodzinnej i formy 

świadczenia opieki pielęgniarskiej w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej 

M1C_W20 

 
CW21 

formułuje odrębności w opiece środowiskowo-rodzinnej w 

zakresie gromadzenia informacji, diagnozowania, metod 

pracy i dokumentowania, ze względu na środowisko 

zamieszkania, nauki i pracy 

M1C_W21 

 

CW22 

formułuje odrębności w opiece środowiskowo-rodzinnej w 

zakresie gromadzenia informacji, diagnozowania, metod 

pracy i dokumentowania, ze względu na odbiorcę 

indywidualnego i jego stan, charakterystykę rodziny i 

społeczności lokalnej; 

M1C_W22 
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CW23 
realizuje świadczenia  zdrowotne w zakresie podstawowej 

opieki  zdrowotnej,   w tym świadczenia gwarantowane i 

zapewnianie opieki nad pacjentem chorym 

M1C_W23 

CW24 ocenia  środowisko  nauczania  i wychowania   w  zakresie 

rozpoznawania   problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży 

M1C_W24 

CW25 przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki 

pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta 

M1C_W25 

CW26 stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej 
opiece zdrowotnej 

M1C_W26 

CW27 
definiuje zapotrzebowanie (ilościowe i jakościowe) 

organizmu na składniki pokarmowe niezbędne do utrzymania 

życia w warunkach zdrowia i choroby 

M1C_W27 

CW28 wymienia zasady żywienia osób zdrowych w różnym wieku i 

charakteryzuje istotę żywienia dojelitowego i pozajelitowego 

M1C_W28 

CW29 zna zasady profilaktyki i leczenia dietetycznego oraz 
powikłania dietoterapii 

M1C_W29 

CW30 omawia   badanie  podmiotowe  ogólne  i  szczegółowe, 
zasady  jego   prowadzenia   i dokumentowania; 

M1C_W30 

CW31 
charakteryzuje techniki badania fizykalnego i 

kompleksowego badania fizykalnego pacjenta dla potrzeb 

opieki pielęgniarskiej 

M1C_W31 

CW32 
określa znaczenie wyników badania podmiotowego i 

przedmiotowego w formułowaniu oceny sianu zdrowia 

pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej 

M1C_W32 

CW33 definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty 

pielęgniarstwa 

M1C_W33 

CW34 charakteryzuje etapy postępowania badawczego; 
M1C_W34 

CW35 opisuje metody i techniki badań 
M1C_W35 

CW36 określa zasady interpretowania danych empirycznych i 
wnioskowania 

M1C_W36 

CW37 zna podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego i 
ochrony własności intelektualnej; 

M1C_W37 

CW38 określa znaczenie etyki w badaniach naukowych 
M1C_W38 

CW39 
definiuje zakażenia szpitalne, z uwzględnieniem źródeł i 

rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg 

szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych; 

M1C_W39 

CW40 
wyjaśnia sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i 

zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym mikroflory 

środowiska szpitalnego 

M1C_W40 

CW41 
wyjaśnia mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu 

krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu 

pluć, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu grzybiczym 

M1C_W41 

CW42 
analizuje zagrożenia epidemiologiczne w skupiskach ludzi 

takich jak szkoły, przedszkola, uczelnie, szpitale, koncerty, 

koszary wojskowe 

M1C_W42 
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CW43 
wyjaśnia przyczyny zaburzeń słuchu i mowy w kontekście 

porozumiewania się i rozumie znaczenie wczesnego ich 

wykrywania 

M1C_W43 

CW44 rozróżnia sposoby i środki komunikowania się osób z 

uszkodzeniem słuchu 

M1C_W44 

CW45 
rozpoznaje znaki daktylograficzne; statyczne, dynamiczne, 

liczbowe i idiograficzne w zakresie gromadzenia informacji o 

sytuacji zdrowotnej pacjenta 

M1C_W45 

CW46 zna zasady komunikacji z pacjentem niesłyszącym; 
M1C_W46 

CW47 charakteryzuje teorie rozwojowe zdrowia psychicznego i 

definiuje zdrowie psychiczne 

M1C_W47 

CW48 rozpoznaje zagrożenia i pozytywne czynniki w kształtowaniu 
zdrowia psychicznego 

M1C_W48 

CW49 
omawia stres jako determinant równowagi 

biopsychospołecznej organizmu w aspekcie zdrowia 

psychicznego 

M1C_W49 

CW50 
wskazuje rolę  pielęgniarki w profilaktyce wypalenia 

zawodowego,  agresji,   przemocy i mobbingu w różnych 

okresach życia człowieka 

M1C_W50 

UMIEJĘTNOŚCI 

CU01 proponuje model pielęgnowania i stosuje w praktyce wybrane 

teorie pielęgniarstwa; 
M1C_U01 

 

CU02 

gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, 

pomiarów bezpośrednich i pośrednich (skale), analizy 

dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych), 

badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia 

pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej 

M1C_U02 

CU03 
wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał 

ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu 

we krwi, a także inne testy paskowe 

M1_U03 

CU04 oznacza glikemię za pomocą gleukometru 
M1C_U04 

CU05 ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub 

niepełnosprawnym 

M1C_U05 

CU06 planuje i realizuje opiekę pielęgniarską wspólnie z chorym 

lub niepełnosprawnym i jego rodziną 

M1C_U06 

 

CU07 

monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach jego 

pobytu w szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej, 

między innymi przez ocenę podstawowych parametrów 

życiowych: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, 

oddechu i świadomości, masy ciała i wzrostu; 

M1C_U07 

CU08 dokonuje  bieżącej  i  końcowej  oceny stanu  zdrowia 

pacjenta i skuteczności  działań pielęgniarskich 

M1C_U08 

CU09 przechowuje leki zgodnie z obowiązującymi standardami 
M1C_U09 

CU10 podaje choremu leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym 

zleceniem lekarza oraz oblicza dawki leków 

M1C_U10 
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CU11 pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i 

dbaniu o higienę osobistą 

M1C_U11 

CU12 
pielęgnuje  skórę  i   jej   wytwory  oraz   biony  śluzowe 
z   zastosowaniem   środków farmakologicznych i materiałów 

medycznych, w tym stosuje kąpiele lecznicze 

M1C_U12 

CU13 dobiera  technikę  i   sposoby  zakładania   opatrunków   na 

rany,   w   tym   wykorzystuje bandażowanie 

M1C_U13 

CU14 wykorzystuje różne techniki karmienia pacjenta 
M1C_U14 

CU15 wykonuje zabiegi doodbytnicze - lewatywę, wlewkę, 

kroplówkę, suchą rurkę do odbytu 

M1C_U15 

CU16 zakłada cewnik do pęcherza moczowego, monitoruje diurezę, 

usuwa cewnik, wykonuje płukanie pęcherza moczowego 

M1C_U16 

CU17 układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych i 
zmienia te pozycje 

M1C_U17 

CU18 wykonuje gimnastykę oddechową i drenaż złożeniowy, 

inhalację i odśluzowywanie dróg oddechowych; 

M1C_U18 

CU19 wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masażu 

klasycznego, ćwiczenia czynne i bierne 

M1C_U19 

CU20 zapewnia choremu bezpieczne otoczenie 
M1C_U20 

CU21 stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku 
M1C_U21 

CU22 wykonuje płukanie oka i ucha 
M1C_U22 

CU23 podłącza i obsługuje zestawy do kroplowych wlewów 

dożylnych 

M1C_U23 

CU24 zakłada zgłębnik do żołądka i obarcza treści 
M1C_U24 

CU25 stosuje zabiegi przeciwzapalne i bańki lekarskie 
M1C_U25 

CU26 zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych 
M1C_U26 

CU27 monitoruje,   ocenia   i   pielęgnuje  miejsce  wkłucia 
centralnego,   obwodowego   i   portu naczyniowego 

M1C_U27 

CU28 wykonuje pulsoksymetrię i kapnometrię; 
M1C_U28 

CU29 
asystuje lekarzowi przy badaniach diagnostycznych: nakłuciu 

jamy brzusznej, opłucnej, pobieraniu szpiku i punkcji 

lędźwiowej 

M1C_U29 

CU30 pobiera materiał do badań laboratoryjnych i 
bakteriologicznych 

M1C_U30 

CU31 wykonuje kąpiel noworodka i niemowlęcia oraz monitoruje 

jego rozwój 

M1C_U31 

CU32 przygotowuje siebie i sprzęt do instrumentowania i zmiany 
opatrunku na ranie 

M1C_U32 

CU33 
prowadzi dokumentację opieki pielęgniarskiej, w tym historię 

pielęgnowania, kartę obserwacji, karę gorączkową, książkę 

raportów, kartę profilaktyki i leczenia odleżyn 

M1C_U33 
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CU34 odnotowuje wykonanie zleceń w karcie zleceń lekarskich 
M1C_U34 

CU35 
pomaga  pacjentowi  w   adaptacji  do  warunków 

panujących   w   szpitalu   i  w   innych przedsiębiorstwach 

podmiotu leczniczego 

M1C_U35 

CU36 
ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny - „potencjał 

zdrowotny człowieka" z wykorzystaniem swoistej melodyki 

(skale, siatki, pomiary przyrządowe) 

M1C_U36 

CU37 
rozpoznaje uwarunkowania zachowań  zdrowotnych 

jednostki  i czynniki  ryzyka  chorób wynikających ze stylu 

życia 

M1C_U37 

CU38 uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu 

zdrowia i motywuje do zachowań prozdrowotnych 

M1C_U38 

CU39 inicjuje i wspiera jednostkę i rodzinę w utrzymaniu zdrowia 

przez tworzenie środowiskowej „koalicji na rzecz zdrowia” 

M1C_U39 

CU40 realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

dostosowane do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 

M1C_U40 

CU41 opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji 
zdrowia jednostek i rodzin 

M1C_U41 

CU42 
realizuje   świadczenia  zdrowotne w  zakresie  podstawowej 

opieki  zdrowotnej,   w  tym świadczenia gwarantowane i 

zapewnianie opieki nad pacjentem chorym 

M1C_U42 

CU43 ocenia  środowisko  nauczania  i wychowania   w   zakresie 
rozpoznawania  problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży 

M1C_U43 

CU44 przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki 

pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta 

M1C_U44 

CU45 stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej 

opiece medycznej 

M1C_U45 

CU46 
ocenia   stan  odżywienia  organizmu   z   wykorzystaniem 

metod   antropometrycznych, biochemicznych i badania 

podmiotowego 

M1C_U46 

CU47 prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia dorosłych oraz 
dzieci zdrowych 

M1C_U47 

 
CU48 

stosuje wybrane diety terapeutyczne w otyłości, 

niedożywieniu, cukrzycy, hyperlipidemii, nadciśnieniu 

tętniczym, chorobach serca i naczyń krwionośnych, trzustki i 

wątroby 

M1C_U48 

CU49 
przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta, analizuje i 

interpretuje wyniki dla  potrzeb diagnozy pielęgniarskiej i jej 

dokumentowania 

M1C_U49 

CU50 
rozpoznaje i interpretuje podstawowe odrębności w badaniu 

noworodka, niemowlęcia, osoby dorosłej i w wieku 

geriatrycznym 

M1C_U50 
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CU51 

wykorzystuje techniki badania fizykalnego do oceny 

fizjologicznych funkcji skóry, zmysłów, głowy,   klatki 

piersiowej,  w tym  układu   sercowo-naczyniowego,   układu 

oddechowego, gruczołów piersiowych, jamy brzusznej, 

narządów płciowych, obwodowego układu krążenia, układu 

mięśniowo-szkieletowego i układu nerwowego 

M1C_U51 

CU52 dokumentuje wyniki badania fizykalnego i ich 

wykorzystywanie w zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta 

M1C_U52 

CU53 
wykonuje badanie fizykalne umożliwiające wczesne 

wykrywanie chorób sutka i uczy pacjentów samobadania 

piersi 

M1C_U53 

CU54 uczestniczy w realizacji projektu badawczego 
M1C_U54 

CU55 krytycznie analizuje publikowane wyniki badań naukowych 
M1C_U55 

CU56 wykorzystuje wyniki badań naukowych w zapewnianiu 

wysokiej jakości opieki nad pacjentem 

M1C_U56 

CU57 uczestniczy w kształceniu zawodowym studentów; 
M1C_U57 

CU58 opracowuje i realizuje własny projekt badawczy w ramach 

badań o charakterze jakościowym 

M1C_U58 

CU59 analizuje i opracowuje raporty z badań naukowych (np. 

artykuły naukowe) 

M1C_U59 

CU60 postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i 

ochrony własności intelektualnej 

M1C_U60 

CU61 
wdraża standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom 

szpitalnym i zakażeniom w innych przedsiębiorstwach 

podmiotu leczniczego 

M1C_U61 

CU62 prowadzi ocenę i izoluje chorych potencjalnie zakażonych 

lub chorych zakaźnie 

M1C_U62 

CU63 bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne i segreguje odpady 
medyczne 

M1C_U63 

CU64 nawiązuje kontakt z osobą słabo słyszącą i niesłyszącą 
M1C_U64 

 
CU65 

posługuje się znakami języka migowego w opiece nad 

pacjentem głuchoniemym w celu przygotowania do 

świadomego uczestnictwa w procedurach medyczno- 

opiekuńczych 

M1C_U65 

CU66 
posługuje się językiem migowym w zakresie terminologii 

sytuacyjnej: udzielanie pierwszej pomocy, przekazywanie 

informacji rodzinie; 

M1C_U66 

CU67 podejmuje działania promujące zdrowie psychiczne i 

rozpoznaje sieci wsparcia społecznego; 

M1C_U67 

CU68 
podejmuje działania zapobiegające oraz diagnostyczne 

dotyczące występowania przemocy, agresji, mobbingu i 

wypalenia zawodowego 

M1C_U68 
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D. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (choroby wewnętrzne 

i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i 

pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-

ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i 

pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, 

neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, 

opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego) 
 

Symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu studiów absolwent: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

w 

obszarze/obszarach 

kształcenia 

WIEDZA 

DW01 wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym 
wieku 

M1D_W01 

DW02 charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 

M1D_W02 

 

 

 
DW03 

wyjaśnia   etiopatogenezę,  objawy  kliniczne,  przebieg, 

leczenie,   rokowanie  i   opiekę pielęgniarską w 

schorzeniach:  układu  krążenia  (serca,   naczyń 

krwionośnych),  układu oddechowego, układu nerwowego, 

układu pokarmowego (żołądka, Jelit, wielkich gruczołów), 

wątroby,  trzustki,  układu moczowego (nerek i pęcherza 

moczowego),  układu kostno-stawowego, mięśni, układu 

dokrewnego oraz krwi 

M1D_W03 

DW04 zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku 
M1D_W04 

 

DW05 

zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie 

internistycznym, geriatrycznym, chirurgicznym, 

pediatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, 

anestezjologicznym, położniczo- ginekologicznym i opiece 

paliatywnej 

M1D_W05 

DW06 zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od 
wieku i stanu zdrowia 

M1D_W06 

DW07 
zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po 

badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 

M1D_W07 

 
DW08 

charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i 

narządy chorego w różnych schorzeniach,   w  zależności   od 

wieku  i  stanu  zdrowia,   z   uwzględnieniem   działań 

niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; 

M1D_W08 

DW09 
charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane 

w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu 

zdrowia 

M1D_W09 

DW10 zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w 
zależności od jego wieku i stanu zdrowia 

M1D_W10 
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DW11 różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w 

zależności od jego wieku i stanu zdrowia; 
M1D_W11 

DW12 
zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od 

wieku i stanu zdrowia pacjenta 

M1D_W12 

DW13 charakteryzuje proces starzenia się w aspekcie bio-psycho- 

społeczno-ekonomicznym; 

M1D_W13 

  

DW14 

zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej 

(geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, 

neurologicznej,  psychiatrycznej,   pediatrycznej, 

internistycznej,   chirurgicznej, paliatywnej oraz systemu 

ratownictwa medycznego w Polsce); 

M1D_W14 

DW15 
różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: 

cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, 

zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona i depresji; 

M1D_W15 

DW16 charakteryzuje narzędzia i skale oceny wsparcia osób 
starszych i ich rodzin; 

M1D_W16 

DW17 zna zasady aktywizacji chorego niepełnosprawnego i 
objętego opieką geriatryczną 

M1D_W17 

 
DW18 

wyjaśnia patofizjologię i objawy kliniczne chorób wieku 

rozwojowego: układu oddechowego, układu krążenia, dróg 

moczowych, układu pokarmowego, chorób alergicznych oraz 

chorób krwi 

M1D_W18 

DW19 omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów 

zagrożenia życia noworodka i wcześniaka 

M1D_W19 

DW20 charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i 
noworodkiem 

M1D_W20 

DW21 wyjaśnia cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej 
M1D_W21 

DW22 charakteryzuje mechanizm i okresy porodu fizjologicznego 
M1D_W22 

DW23 zna zasady planowania opieki nad kobieta, w ciąży 

fizjologicznej i połogu; 

M1D_W23 

DW24 identyfikuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych 
M1D_W24 

DW25 zna następstwa długotrwałego unieruchomienia 
M1D_W25 

DW26 zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i 

przytomności 

M1D_W26 

DW27 zna etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych 

zaburzeń psychicznych; 

M1D_W27 

DW28 zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu 

bezpośredniego; 

M1D_W28 

DW29 zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z 

zaburzeniami układu nerwowego 

M1D_W29 

DW30 zna zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia 

dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych; 

M1D_W30 



 

Program Rozwoju Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek Pielęgniarstwo Strona 46 

 

DW31 charakteryzuje czynniki zwiększające ryzyko 

okołooperacyjne 

M1D_W31 

DW32 zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego 

w trybie pilnym i planowym oraz w chirurgii jednego dnia 

M1D_W32 

DW33 zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, w 

celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom 

M1D_W33 

DW34 
wymienia   objawy,   charakteryzuje   przebieg  i   sposoby 

postępowania  w określonych jednostkach chorobowych 

leczonych chirurgicznie; 

M1D_W34 

DW35 wyjaśnia działania zintegrowanego systemu opieki stomijnej i 
innych stowarzyszeń na rzecz zdrowia 

M1D_W35 

DW36 
wyjaśnia   patofizjologię  zaburzeń  występujących  w 

przebiegu   chorób,   urazów   układu nerwowego i grożących 

powikłań 

M1D_W36 

DW37 zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, 

psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia); 

M1D_W37 

DW38 charakteryzuje  przebieg   i   sposoby  postępowania 
rehabilitacyjnego   w   jednostkach chorobowych 

M1D_W38 

DW39 zna formy rehabilitacji zawodowej 
M1D_W39 

DW40 zna standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i 

zabiegach ratujących życie 

M1D_W40 

DW41 zna zasady przygotowania sali operacyjnej do zabiegu w 
znieczuleniu ogólnym i regionalnym 

M1D_W41 

DW42 
charakteryzuje kierunki obserwacji pacjenta w trakcie 

zabiegu operacyjnego, obejmujące monitorowanie w zakresie 

podstawowym ł rozszerzonym 

M1D_W42 

DW43 zna przebieg procesu  znieczulania oraz  zasady i metody 

opieki  nad  pacjentem   po znieczuleniu; 

M1D_W43 

DW44 
charakteryzuje metody znieczulenia regionalnego i zadania 

pielęgniarki anestezjologicznej w trakcie i po znieczuleniu 

regionalnym; 

M1D_W44 

DW45 
rozpoznaje   stany  zagrożenia   życia   i   opisuje 

monitorowanie   pacjentów   metodami przyrządowymi i 

bezprzyrządowymi; 

M1D_W45 

 
DW46 

objaśnia algorytmy postępowania resuscytacyjnego w 

zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS - 

basic life support) i zaawansowanego podtrzymywania 

życia (ALS -advanced life support) 

M1D_W46 

DW47 zna zasady profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej 
terapii i na bloku operacyjnym; 

M1D_W47 

DW48 
opisuje procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach 

masowych i katastrofach oraz w sytuacjach szczególnych, 

takich jak skażenia chemiczne, radiacyjne i biologiczne 

M1D_W48 

DW49 zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej; 
M1D_W49 

DW50 zna patofizjologię, objawy kliniczne i powikłania chorób 
nowotworowych 

M1D _W50 
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DW51 zna procedurę postępowania z ciałem pacjenta zmarłego 
M1D _W51 

UMIEJĘTNOŚCI 

DU01 
gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, 

ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie 

oraz dokonuje ewaluacji opieki; 

M1D _U01 

DU02 rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców 

opieki w różnym wieku i stanie zdrowia; 

M1D _U02 

DU03 
prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w 

różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, 

chorób i uzależnień; 

M1D _U03 

DU04 motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do  grup 

wsparcia społecznego 

M1D _U04 

DU05 prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób; 
M1D _U05 

DU06 organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach 
publicznych i w warunkach domowych 

M1D _U06 

DU07 ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje testy 
przesiewowe, wykrywa zaburzenia w rozwoju; 

M1D _U07 

DU08 diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich 
klasyfikacji; 

M1D _U08 

DU09 pobiera materiał do badań diagnostycznych; 
M1D _U09 

DU10 
ocenia   stan  ogólny  pacjenta  w  kierunku  powikłań  po 

specjalistycznych   badaniach diagnostycznych i powikłań 

pooperacyjnych; 

M1D _U10 

DU11 doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko 

i krótko działającej; 

M1D _U11 

DU12 przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod 

względem fizycznym i psychicznym; 

M1D _U12 

DU13 dokumentuje  sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę 
zmian  i   realizowaną opiekę pielęgniarską; 

M1D _U13 

DU14 doraźnie unieruchamia złamania kości, zwichnięcia i 

skręcenia oraz przygotowuje pacjenta do transportu 

M1D _U14 

DU15 prowadzi edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

w stanach zagrożenia zdrowia 

M1D _U15 

DU16 rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia 
M1D _U16 

DU17 wykonuje defibrylację automatyczną (AED) i 

bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych 

M1D _U17 

DU18 
instruuje  pacjenta  i  jego  opiekuna  w  zakresie 

użytkowania   sprzętu   pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz 

środków pomocniczych 

M1D _U18 

DU19 
prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci 

z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowo- 

perystaltycznej 

M1D _U19 



 

Program Rozwoju Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek Pielęgniarstwo Strona 48 

 

DU20 
rozpoznaje   powikłania   leczenia   farmakologicznego, 

dietetycznego,   rehabilitacyjnego  i leczniczo- 

pielęgnacyjnego 

M1D _U20 

DU21 pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i 

tracheotomijną 

M1D _U21 

DU22 prowadzi rozmowę terapeutyczną 
M1A_U22 

DU23 doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki 
M1D _U23 

DU24 
prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe 

pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów 

terapii zajęciowej 

M1D _U24 

DU25 prowadzi, dokumentuje i  ocenia bilans płynów pacjenta 
M1D _U25 

DU26 przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 

zespołu terapeutycznego 

M1D _U26 

DU27 asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i 
leczniczych 

M1D _U27 

 
DU28 

prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, 

zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń 

szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę 

informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki 

M1D _U28 

DU29 ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu 

oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe 

M1D _U29 

DU30 tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania; 
M1D _U30 

DU31 przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi 
zaburzeniami psychicznymi; 

M1D _U31 

DU32 dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju 

problemów pielęgnacyjnych 

M1D _U32 

DU33 przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie 
lub na zlecenie lekarza 

M1D _U33 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

DK01 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; M1D_K01 

DK02 systematycznie   wzbogaca  wiedzę  zawodową   i 

kształtuje  umiejętności,  dążąc  do profesjonalizmu 

M1D _K02 

DK03 przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 
opiece; 

M1D _K03 

DK04 wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka 

wykonywanie zadań zawodowych 

M1D _K04 

DK05 przestrzega praw pacjenta; 
M1D _K05 

DK06 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 
zawodowe 

M1D _K06 

DK07 przestrzega tajemnicy zawodowej 
M1D _K07 
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DK08 
współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej 

M1D _K08 

DK09 jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta 
M1D _K09 

DK10 przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami 
M1D _K10 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA ZP/PZ 
 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/umie/potrafi: 
Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

CW22 formułuje odrębności w opiece środowiskowo- 

rodzinnej w zakresie gromadzenia informacji, 

diagnozowania, metod pracy i dokumentowania, ze 

względu na odbiorcę indywidualnego i jego stan, 

charakterystykę rodziny i społeczności lokalnej 

M1C_W22 

CW23 realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia 

gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem 

chorym 

M1C_W23 

CW24 ocenia środowisko nauczania i wychowania w 

zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych 

dzieci i młodzieży 

M1C_W24 

CW25 przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki 

pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta 

M1C_W25 

CW26 stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w 
podstawowej opiece zdrowotnej 

M1C_W26 

D.W1. wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w 

różnym wieku; 

 

M1 D.W1. 

D.W2. charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń 

zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie 

zdrowia; 

M1 D.W2. 
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DW03 

wyjaśnia   etiopatogenezę,  objawy  kliniczne, 

przebieg,  leczenie,  rokowanie  i  opiekę 

pielęgniarską w schorzeniach:  układu  krążenia 

(serca,  naczyń krwionośnych), układu 

oddechowego, układu nerwowego, układu 

pokarmowego (żołądka, Jelit, wielkich gruczołów), 

wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i 

pęcherza moczowego),  układu kostno-stawowego, 

mięśni, układu dokrewnego oraz krwi 

M1D_W03 

D.W4. 
zna zasady oceny stanu chorego w zależności od 
wieku; 

M1 D.W4. 

 
 

DW05 

zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie 

internistycznym, geriatrycznym, chirurgicznym, 

pediatrycznym, neurologicznym, 

psychiatrycznym,  anestezjologicznym, 

położniczo- ginekologicznym i opiece paliatywnej 

M1D_W05 

DW05 
zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie 
chirurgicznym 

M1D_W05 

D.W6. zna zasady planowania opieki nad chorymi w 
zależności od wieku i stanu zdrowia; 

M1 D.W6. 

 
D.W7. 

zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po 

badaniach i zabiegach diagnostycznych 

wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie 

zdrowia 

M1 D.W7. 

 
DW8. 

charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy 

i narządy chorego w różnych schorzeniach, w 

zależności od wieku i stanu zdrowia, z 

uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z 

innymi lekami i dróg podania; 

M1 D.W8. 

D.W9. charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie 

stosowane w opiece nad chorym w zależności od 

jego wieku i stanu zdrowia 

M1 D.W9. 

 
 

DW10 

 
zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w 

zależności od jego wieku i stanu zdrowia 

M1D_W10 

D.W11. różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację 

w zależności od jego wieku i stanu zdrowia 

M1 D.W11. 

D.W12. zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności 

od wieku i stanu zdrowia pacjenta 

M1 D.W12. 

DW14 
zna swoiste zasady organizacji opieki 

specjalistycznej chirurgicznej w Polsce 

M1D_W14 
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DW15 

różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: 

cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, 

miażdżycy, zespołów otępiennych, zespołu 

Parkinsona i depresji; 

M1D_W15 

DW16 
charakteryzuje narzędzia i skale oceny wsparcia osób 
starszych i ich rodzin; 

M1D_W16 

DW17 zna zasady aktywizacji chorego niepełnosprawnego i M1D_W17 

 objętego opieką geriatryczną  

D.W18. wyjaśnia patofizjologię i objawy kliniczne chorób 

wieku rozwojowego: układu oddechowego, układu 

krążenia, dróg moczowych, układu pokarmowego, 

chorób alergicznych oraz chorób krwi 

M1 D.W18. 

DW25 zna następstwa długotrwałego unieruchomienia M1D_W25 

DW26 
zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu 

świadomości i przytomności 

M1D_W26 

DW28 
zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu 

przymusu bezpośredniego; 

M1D_W28 

DW29 
zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z 

zaburzeniami układu nerwowego 

M1D_W29 

 

DW30 
zna zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem 

leczenia dietetycznego, wskazań przed- i 

pooperacyjnych; 

M1D_W30 

 

DW33 
zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu 

operacyjnym, w celu zapobiegania wczesnym i 

późnym powikłaniom 

M1D_W33 

 

DW34 
wymienia   objawy,   charakteryzuje   przebieg  i 

sposoby  postępowania  w  określonych jednostkach 

chorobowych leczonych chirurgicznie; 

M1D_W34 

 

DW36 
wyjaśnia   patofizjologię  zaburzeń  występujących 

w   przebiegu   chorób,   urazów  układu nerwowego 

i grożących powikłań 

M1D_W36 

 

DW37 
zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej 

(ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, 

fizjoterapia); 

M1D_W37 

DW38 
charakteryzuje  przebieg   i   sposoby  postępowania 
rehabilitacyjnego   w   jednostkach chorobowych 

M1D_W38 

DW40 zna standardy i procedury postępowania w stanach 

nagłych i zabiegach ratujących życie 

DW40 

DW41 zna zasady przygotowania sali operacyjnej do 
zabiegu w znieczuleniu ogólnym i regionalnym 

DW41 

DW45 rozpoznaje   stany  zagrożenia   życia   i   opisuje 

monitorowanie   pacjentów   metodami 

przyrządowymi i bezprzyrządowymi; 

DW45 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

CU36 ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny - „potencjał 

zdrowotny człowieka" z wykorzystaniem swoistej 

melodyki (skale, siatki, pomiary przyrządowe) 

M1C_U36 
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CU37 rozpoznaje uwarunkowania zachowań  zdrowotnych 

jednostki  i czynniki  ryzyka  chorób wynikających 

ze stylu życia 

M1C_U37 

CU38 uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli 

stanu zdrowia i motywuje do zachowań 

prozdrowotnych 

M1C_U38 

CU39 inicjuje i wspiera jednostkę i rodzinę w utrzymaniu 

zdrowia przez tworzenie środowiskowej „koalicji na 

rzecz zdrowia 

M1C_U39 

CU40 realizuje programy promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb 

zdrowotnych 

M1C_U40 

CU41 opracowuje i wdraża indywidualne programy 
promocji zdrowia jednostek i rodzin 

M1C_U41 

CU42 realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia 
gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem 
chorym 

M1C_U42 

CU43 ocenia środowisko nauczania i wychowania w 
zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych 
dzieci i młodzieży 

M1C_U43 

CU44 przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki 
pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta 

M1C_U44 

CU45 stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w 
podstawowej opiece medycznej 

M1C_U45 

 
DU01 

gromadzi informacje, formułuje diagnozę 
pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża 
interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji 
opieki; 

 
M1D _U01 

DU02 
rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia 
odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia; 

M1D _U02 

 

DU03 
prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, 

dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień; 

M1D _U03 

DU04 
motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do 

grup wsparcia społecznego 

M1D _U04 

DU05 prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób; M1D _U05 

D.U7. ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje 
testy przesiewowe, wykrywa zaburzenia w rozwoju 

M1 D.U7. 

DU08 
diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i 
dokonuje ich klasyfikacji; 

M1D _U08 



 

Program Rozwoju Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek Pielęgniarstwo Strona 53 

 

 

DU09 
 

pobiera materiał do badań diagnostycznych; 
M1D _U09 

 

DU10 
ocenia   stan  ogólny  pacjenta  w  kierunku 

powikłań   po specjalistycznych   badaniach 

diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych; 

M1D _U10 

DU11 
doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą 

insuliny szybko i krótko działającej; 

M1D _U11 

DU12 
przygotowuje chorego do badań diagnostycznych 

pod względem fizycznym i psychicznym; 

M1D _U12 

 

DU13 
dokumentuje  sytuację zdrowotną  pacjenta,  jej 

dynamikę zmian i  realizowaną opiekę 

pielęgniarską; 

M1D _U13 

DU14 
doraźnie unieruchamia złamania kości, zwichnięcia i 

skręcenia oraz przygotowuje pacjenta do transportu 

M1D _U14 

 

DU18 
instruuje  pacjenta  i  jego  opiekuna  w  zakresie 

użytkowania   sprzętu   pielęgnacyjno- 

rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych 

M1D _U18 

D-U19 prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych 

i dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym 

pompy obrotowo-perystaltycznej 

DU19 

 

DU20 
rozpoznaje   powikłania   leczenia 

farmakologicznego,   dietetycznego, 

rehabilitacyjnego   i leczniczo-pielęgnacyjnego 

M1D _U20 

D-U21 pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i 

tracheotomijną 

DU21 

DU22 prowadzi rozmowę terapeutyczną M1A_U22 

DU25 
prowadzi, dokumentuje i  ocenia bilans płynów 
pacjenta 

M1D _U25 

DU26 przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego 
członkom zespołu terapeutycznego 

M1D _U26 

DU27 
asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i 
leczniczych 

M1D _U27 

 
 

DU28 

prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę 

obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, 

kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i 

leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z 

zaleceniami w zakresie samoopieki 

M1D _U28 

 

DU29 
ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i 

nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie 

przeciwbólowe 

M1D _U29 

DU30 tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania; M1D _U30 

 

DU31 
przewiduje skutki postępowania pacjenta z 

określonymi zaburzeniami psychicznymi; 

M1D _U31 

DU32 
dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju 

problemów pielęgnacyjnych 

M1D _U32 
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DU33 
przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, 
samodzielnie lub na zlecenie lekarza 

M1D _U33 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

DK01 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych 

opiece 

M1D_K01 

DK02 
systematycznie   wzbogaca  wiedzę  zawodową   i 

kształtuje  umiejętności,  dążąc  do profesjonalizmu 

M1D _K02 

DK03 Przestrzega wartości, powinności i sprawności 
moralnych w opiece 

M1D_K03 

DK04 Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka 

wykonywanie zadań zawodowych 

M1D_K04 

DK05 Przestrzega praw pacjenta M1D_K05 

DK06 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone 

obowiązki zawodowe 

M1D_K06 

DK07 Przestrzega tajemnicy zawodowej M1D_K07 

DK08 Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego 

w rozwiązywaniu dylematów etycznych z 

zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej 

M1D_K08 

DK09 Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i 
pacjenta 

M1D_K09 

DK10 Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego 

rodziną oraz współpracownikami 

M1D_K010 

 

* Objaśnienia oznaczeń: 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 

M – obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych , nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
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NAZWA PRZEDMIOTU:  LECZENIE RAN  

Kierunek studiów  Pielęgniarstwo  

Poziom studiów  Studia I stopnia - licencjackie 

  

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW  
Wykład  3 

Ćwiczenia  5 

Seminarium  10 

  

I.                 CEL  PRZEDMIOTU:  

  

1.      Poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej sposobów i metod  nowoczesnego leczenia ran 
przewlekłych.  

2.      Doskonalenie umiejętności pielęgnowania pacjenta z ranami przewlekłymi.  
  

  

II.              WYMAGANIA WSTĘPNE  

Wiedza podstawowa z zakresu chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego oraz podstaw pielęgniarstwa 
na poziomie licencjackim dla kierunku pielęgniarstwo.    

   

III.           MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA  

  

1.      WIEDZA – Student:   

  

SYMBOL 

EFEKTU  
EFEKT KSZTAŁCENIA  

METODA  

WERYFIKACJI 
EFEKTU  

KSZTAŁCENIA  

B.W6.  

zna patofizjologię oraz zasady postępowania w leczeniu 
najczęściej występujących przewlekłych ran: odmrożeń, 

owrzodzenia żylnego, owrzodzenia niedokrwiennego, 
odleżyn, zespołu stopy cukrzycowej, powikłanej rany 
urazowej;  

test pisemny, 

odpowiedź ustna,   

B.W7.  

różnicuje metody nieoperacyjnego i operacyjnego leczenia 
przewlekłych ran, w tym wyjaśnia rolę hiperbarii tlenowej 

oraz terapii podciśnieniowej w tym procesie;  

test pisemny, 

odpowiedź ustna    

Załącznik nr 4



 

 

  

 

 

B.W8.  

zna strefy histopatologiczne urazu termicznego, 

kwalifikację ran oparzeniowych, składowe leczenia 
ciężkiego oparzenia oraz zasady profilaktyki, 
rozpoznawania i leczenia zakażonej rany oparzeniowej;  

test pisemny, 

odpowiedź ustna   

B.W9.  

charakteryzuje rodzaje pourazowych ubytków tkankowych 

oraz stosowanych zabiegów z dziedziny chirurgii 

rekonstrukcyjno-plastycznej.  

test pisemny, 

odpowiedź ustna   

  

2.      UMIEJĘTNOŚCI – Student:  

  

B.U5.  
ocenia i klasyfikuje przewlekłe rany, aplikuje środki 

stosowane w miejscowym leczeniu ran; 

obserwacja 
360*, test 
pisemny,  

odpowiedź 
ustna   

  

B.U6.  
kontroluje efekty hiperbarii tlenowej oraz podciśnieniowego 

leczenia ran; 

obserwacja 
360*, test 
pisemny,  

odpowiedź 
ustna  

  

B.U7.  
stosuje wysokospecjalistyczne interwencje w opiece nad 

chorym z rozległym i głębokim oparzeniem. 

obserwacja 
360*, 

 

3.      KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student:  

  

B.K1.  ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 
zawodowych;  

obserwacja 360*, 

ocena 

nauczyciela  

B.K5.  ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 
znajdujących się pod jego opieką;  

obserwacja 360*, 

ocena 

nauczyciela  

B.K6.  

przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i 

zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej.  
obserwacja 360*, 

cena nauczyciela, 

samoocena  

  

IV.            TREŚCI PROGRAMOWE  

  

A.     WYKŁAD:  



 

 

  

 

 

L.P.  OPIS SZCZEGÓŁOWY  
LICZBA 

GODZIN  

1.  Patofizjologia, rodzaje i charakterystyka ran przewlekłych: 
owrzodzenia troficzne, owrzodzenia niedokrwienne, zespół  
stopy cukrzycowej, oparzenia, odmrożenia, odleżyny.            3  

 

 

 

 

 

 

 

           5 

2.   Żywienie pacjenta z raną przewlekłą.  

3.  Leczenie ran. Nowoczesne sposoby leczenia ran przewlekłych.  
Stosowanie nowoczesnych opatrunków.  

4.  Rola opieki pielęgniarskiej w leczeniu trudno gojących się ran.  

  

V.               METODY DYDAKTYCZNE   

•       Wykład multimedialny   
•       Wykład problemowy  
•       Analiza przypadku   

  Dyskusja   

•       Instruktaż   
•       Omówienie   

•       Pokaz   

•       Praca pod kierunkiem nauczyciela   

 

  

VI.    ZALICZENIE PRZEDMIOTU   

 

1. Wykład:   
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:  

•        obecność 90%; potwierdzona wpisem na liście obecności,  
•        aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, 

przejawianie zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),  
•        10% nieobecność zrównoważona  pisemnie potwierdzonym udziałem w branżowym szkoleniu, 

konferencji.      

Brak zaliczenia (nzal)  

•        obecność mniej niż 90%,  
•        bierny udział w wykładzie,  
•        naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, 

nie związanymi z wykładem: śledzenie stron internetowych, używanie telefonu komórkowego, 
czytanie książki itp., przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania 

wykładu).      
  

2. ĆWICZENIA – zaliczenie na ocenę:     
  



 

 

  

 

 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:   
•        obecność 100%;  
•        poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących 

się do efektów kształcenia z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie 
trwania ćwiczeń;  

•        kryteria ocen – odpowiedź ustna:  
 

 

 

  

Ocena  Kryterium  

Bardzo dobra  

Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź 
na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia  

Dobra  

Poprawna, wymagająca nieznacznego 
ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi   

Dostateczna  

Poprawna, niepełna, wymagająca 
znacznego ukierunkowania przez 

nauczyciela odpowiedź na 3 pytania zadane 
studentowi     

Niedostateczna   

Brak odpowiedzi lub niepoprawna 

odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 
studentowi  

  

•        test pisemny, zawierający pytania:  

•        jednokrotnego wyboru,   

•        zdań niedokończonych,   
•        pytań otwartych i półotwartych.  

Kryteria ocen zgodne z zapisami w poniższej tabeli    

  

bardzo 

dobry  

ponad 

dobry  
dobry  

  dość dobry  
dostateczny  niedostateczny  

100 – 91 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

90 – 81 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

71 – 80 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

61 – 70 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

50-60 % 

poprawnych  

odpowiedzi  

mniej niż 49 % 
poprawnych 

odpowiedzi  

  

Ponadto podstawę do nie zaliczenia, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z 

ćwiczeń stanowi:  
         

•        brak 100% obecności na zajęciach,   
•        uzyskanie oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej/testu pisemnego.  

  

  



 

 

  

 

 

VII.  WYKAZ LITERATURY  

  

LITERATURA PODSTAWOWA:  

                                                                 

1.      Oszkinis G. i in. : Leczenie ran trudno się gojących. Wydaw. Blackhorse Warszawa 2006.  

2.      Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydaw. Lekarskie PZWL 2006.  
3.      Klimczyk A., Niechwiadowicz- Czapka T.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa 

chirurgicznego. Wydaw. Continuo Wrocław 2008.  

4.      Grzybowski J.: Biologia rany oparzeniowej. α-medica press, Bielsko-Biała 2001.  

5.      Iranek A, Kucharzewski M, Sieroń A.: Zachowawcze leczenie owrzodzeń żylnych. Śląska 

Akademia Medyczna, Katowice 2001.  

6.      Jawień A.: Przewlekłe zaburzenia żylne. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2006.  

7.      Kózka M. , Płaszewska –Żywko L.(red.): Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym 

dorosłym.  Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010.  

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:  
1.      Kruk-Kupiec G.: Kompleksowy system leczenia ran. Broszura edukacyjna firmy Johnson & 

Johnson.  

2.      Rosińczuk - Tonderys J., Arendarczyk M..: Profilaktyka i leczenie odleżyn. Continuo,      

Wrocław 2005.  

3.      Smerecki J.: ABC oparzeń. Górnicki  Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2007.  

4.      Ackley B., Ladwig G.B.; red naukowa polskiego wydania  Zarzycka D., Ślusarska B.:  

Podręcznik diagnoz pielęgniarskich. GC Media House  Warszawa 2011.   
5.      Baza Wirtualnej Biblioteki Nauki.  

  

  

  

 

 

 

  

  



 

NAZWA PRZEDMIOTU:  
PIELĘGNOWANIE PACJENTÓW Z POChP 

Kierunek studiów  Pielęgniarstwo  

Poziom studiów  Studia I stopnia - licencjackie 

  

   

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW  

Wykład  5 

Ćwiczenia  3 

  

 I.  CEL PRZEDMIOTU:  

1.      Doskonalenie umiejętności w zakresie oceny stanu chorego z chorobą przewlekłą układu 
oddechowego oraz profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w tych schorzeniach.  

2.      Doskonalenie umiejętności pielęgnowania chorego leczonego oddechem wspomaganym.   

II.                 WYMAGANIA WSTĘPNE  

Wiedza podstawowa z zakresu fizjologii, patologii, biochemii, podstaw pielęgniarstwa  chorób 
wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego na poziomie licencjackim dla kierunku 
pielęgniarstwo.  

III.              MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA  

1.      WIEDZA – Student:   

SYMBOL  EFEKT KSZTAŁCENIA  METODA  

EFEKTU      WERYFIKACJI 
EFEKTU  

KSZTAŁCENIA  
B.W12.  zna zasady domowego leczenia respiratorem;    test pisemny, 

odpowiedź ustna  
B.W13.  charakteryzuje specjalistyczną opiekę nad w  

przewlekłych schorzeniach układu oddechowego.  
chorym  test pisemny, 

odpowiedź ustna,  

  

2.      UMIEJĘTNOŚCI – Student:  

  

  

  

B.U9.  

  

  

  

realizuje proces pielęgnowania pacjenta z przewlekłymi 
chorobami układu oddechowego.  

test pisemny, 

odpowiedź ustna, 
proces 

pielęgnowania,  
obserwacja 360*,  

  

 



 

3.      KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student:  

B.K1  ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 
zawodowych;  

obserwacja 360*, 

ocena 

nauczyciela, 

samoocena  

B.K5.  ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 
znajdujących się pod jego opieką;  

obserwacja 360*, 

ocena 

nauczyciela, 

samoocena  

B.K6.  przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i 

zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej.  
obserwacja 360*, 

ocena 

nauczyciela, 

samoocena  

  

IV.               TREŚCI PROGRAMOWE  

L.P.  OPIS SZCZEGÓŁOWY  LICZBA 

GODZIN  

1  Ocena funkcji układu oddechowego – udział pielęgniarki w 
diagnostyce parametrów oddechowych statycznych i 

dynamicznych w aspekcie chorób przewlekłych o różnej etiologii.  

 

          5 

 

 

 

 

 

           3 

 2 Metody i zasady leczenia respiratorem w warunkach domowych. 

Zasady stosowania oddechu wspomaganego.   

3  Specjalistyczna opieka nad chorym w przewlekłych schorzeniach 
układu oddechowego  

        

V.                  METODY DYDAKTYCZNE   

•       Studium przypadku   

•       Pokaz   

•       Praca w grupach   

•       Instruktaż   
•       Próba pracy   

  

 

VI.            ZALICZENIE PRZEDMIOTU  - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ ZALICZENIEM NA 

OCENĘ - Z/O  

  

1. WYKŁAD:   
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:  

•        obecność 90%; potwierdzona wpisem na liście obecności,  
•        aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, 

przejawianie zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),  
•        10% nieobecność zrównoważona  pisemnie potwierdzonym udziałem w branżowym szkoleniu, 

konferencji.      

Brak zaliczenia (nzal)  



 

•        obecność mniej niż 90%,  
•        bierny udział w wykładzie,  
•        naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, 

nie związanymi z wykładem: śledzenie stron internetowych, używanie telefonu komórkowego, 
czytanie książki itp., przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania 

wykładu).      
 

 2. ĆWICZENIA – zaliczenie na ocenę:     
  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:   
•        obecność 100%;  
•        poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących 

się do efektów kształcenia z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie 
trwania ćwiczeń;  

•        kryteria ocen – odpowiedź ustna:  
  

Ocena  Kryterium  

Bardzo dobra  

Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź 
na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia  

Dobra  

Poprawna, wymagająca nieznacznego 
ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi   

Dostateczna  

Poprawna, niepełna, wymagająca 
znacznego ukierunkowania przez 

nauczyciela odpowiedź na 3 pytania zadane 
studentowi     

Niedostateczna   

Brak odpowiedzi lub niepoprawna 

odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 
studentowi  

  

•        test pisemny, zawierający pytania:  

•        jednokrotnego wyboru,   

•        zdań niedokończonych,   
•        pytań otwartych i półotwartych.  

Kryteria ocen zgodne z zapisami w poniższej tabeli    

  

bardzo 

dobry  

ponad 

dobry  
dobry  

  dość dobry  
dostateczny  niedostateczny  

100 – 91 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

90 – 81 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

71 – 80 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

61 – 70 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

50-60 % 

poprawnych  

odpowiedzi  

mniej niż 49 % 
poprawnych 

odpowiedzi  

  

Ponadto podstawę do nie zaliczenia, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z 

ćwiczeń stanowi:  
         



 

•        brak 100% obecności na zajęciach,   
•        uzyskanie oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej/testu pisemnego.  

  

  

 

 

 

 VII.  WYKAZ LITERATURY   

  

      LITERATURA PODSTAWOWA:  

1.      Wojciech Lubiński, Tadeusz Maria Zielonka, Piotr Gutkowski. Badanie Spirometryczne,  
Zasady wykonywania i interpretacji. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010.   

2.      Dariusz Maciejewski, Katarzyna Wojnar-Gruszka. Wentylacja mechaniczna – teoria i 

praktyka. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2016.  
3.      Wierusz-Wąsacka B., Pisarczyk D. i  wsp. (red.) Choroby wewnętrzne. Wydawnictwo AM 

Poznań, Poznań 2008.  

4.      Talarska D. Zozulińska-Ziółkiewicz D. Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 

2009.  

5.      Herold G. Medycyna wewnętrzna, 2004.  

6.      Kózka M (red.). Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym, 2010.  
  

     LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:  
1.      Droszcz W. Astma. PZWL, Warszawa 2009.  

2.      Grzesikowska U., Olszewski M. Rak płuca: wykrywanie, stopniowanie, monitorowanie 

przebiegu i leczenia. Medipage, Warszawa 2009.  

3.      Zieliński J. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Górnicki Wydawnictwo Medyczne,  

Wrocław 2007, wyd.4.  
4.      Czasopisma medyczne: Alergia, Astma, Immunologia.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  



 

 

 

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU:  PIELĘGNOWANIE PACJENTA Z CUKRZYCĄ 

Kategoria 

przedmiotu/MODUŁ  Pielęgniarstwo specjalistyczne  B  

Kierunek studiów  Pielęgniarstwo  

Poziom studiów  Studia I stopnia - licencjackie  

  

  

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW  

Wykład  2  

Ćwiczenia  6 

  

 I.  CEL PRZEDMIOTU:  

1. Przygotowanie studentów do objęcia opieką pielęgniarską chorego z cukrzycą i jego rodzinę.  

II.                 WYMAGANIA WSTĘPNE  

Posiada wiedzę z podstaw pielęgniarstwa, chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa 
internistycznego, pedagogiki, promocji zdrowia na poziomie licencjackim.  

III.              MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA  

  

1.                      WIEDZA – Student:   

SYMBOL 

EFEKTU  
EFEKT KSZTAŁCENIA  

METODA  

WERYFIKACJI 
EFEKTU  

KSZTAŁCENIA  
B.W14.  zna sytuację epidemiologiczną cukrzycy w Polsce i na 

świecie;  
test pisemny, 

odpowiedź ustna  
B.W15.  charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad 

chorym z cukrzycą i zespołem metabolicznym.  
test pisemny, 

odpowiedź ustna, 
proces 

pielęgnowania  
B.W24.  zna zasady ordynowania określonych wyrobów 

medycznych, w tym wystawiania na nie zleceń albo 
recept   

test pisemny, 

odpowiedź ustna,   

B.W25.  zna główne mechanizmy działania leków oraz ich 
przemiany w ustroju zależnie od wieku i problemów 
zdrowotnych   

test pisemny, 

odpowiedź ustna,   

  

 

2.                      UMIEJĘTNOŚCI – Student:  

  



 

 

 

 

 

B.U10.  
uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny preferowanego 
stylu życia oraz dobiera indywidualne metody edukacji;  

obserwacja 360*,  

B.U26.  potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie 
stosowanej farmakoterapii.  

obserwacja 360*,  

B.U24.  potrafi interpretować charakterystyki farmaceutyczne 
produktów leczniczych  

obserwacja 360*,  

B.U26.  potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie 
stosowanej farmakoterapii  

obserwacja 360*,  

  

3.                      KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student:  

  

B.K1.  ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu 
decyzji zawodowych;  

obserwacja 360*, 

ocena nauczyciela  

B.K2.  krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy 
zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i 
kulturowych;  

obserwacja 360*, 

ocena nauczyciela, 

samoocena  

B.K5.  ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i 
osób znajdujących się pod jego opieką.  

obserwacja 360*, 

ocena nauczyciela  

  

IV.               TREŚCI PROGRAMOWE A. SEMINARIUM:  

  

L.P.  

  

OPIS SZCZEGÓŁOWY  
  

LICZBA 

GODZIN  

  

1.  

  

Cukrzyca jako choroba społeczna i cywilizacyjna   
5.      Epidemiologia cukrzycy  

6.      Podział cukrzycy, etiologia i patogeneza  

  

10  
2.  Postępowanie terapeutyczne w cukrzycy    

  •       Metody  niefarmakologiczne: 

 odżywianie, fizyczny.  
•       Metody farmakologiczne :   

wysiłek    

  -leczenie lekami doustnymi,   

-leczenie Funkcjonalną Intensywną Insulinoterapią,   
-zastosowanie Osobistych Pomp Insulinowych  

  



 

 

 

 

 

3.  Przewlekłe powikłania cukrzycy  
•       Retinopatia cukrzycowa  

•       Cukrzycowa choroba nerek  

•       Zespół stopy cukrzycowej  
•       Choroby naczyniowe mózgu w przebiegu cukrzycy  

•       Kardiomiopatia  

•       Zmiany skórne   

  

4.  Edukacja chorych na cukrzycę.  
•       Cele funkcje i znaczenie edukacji terapeutycznej   

•       Etapy edukacji terapeutycznej w cukrzycy  

•       Zespół edukacyjny we współczesnym systemie ochrony 
zdrowia   

  

  

V.                  METODY DYDAKTYCZNE   

•       Omówienie  

•       Analiza przypadków   

•       Praca z dokumentacją 

                    Metoda problemowa   

•       Proces pielęgnowania   
•       Instruktaż   

  

VI.            ZALICZENIE PRZEDMIOTU   

1. WYKŁAD:   
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:  

•        obecność 90%; potwierdzona wpisem na liście obecności,  
•        aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, 

przejawianie zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),  
•        10% nieobecność zrównoważona  pisemnie potwierdzonym udziałem w branżowym szkoleniu, 

konferencji.      

Brak zaliczenia (nzal)  

•        obecność mniej niż 90%,  
•        bierny udział w wykładzie,  
•        naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, 

nie związanymi z wykładem: śledzenie stron internetowych, używanie telefonu komórkowego, 
czytanie książki itp., przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania 

wykładu).      
  

2.      ĆWICZENIA – Zaliczenie na ocenę:  
Ponadto podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:   
 obecność 100%;  



 

 

 

 

 

•        poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się 
do efektów kształcenia z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania 
ćwiczeń.  

o kryteria ocen – odpowiedź ustna:  
  

Ocena  Kryterium  

Bardzo dobra  

Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź 
na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia  

Dobra  

Poprawna, wymagająca nieznacznego 
ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi   

Dostateczna  

Poprawna, niepełna, wymagająca 
znacznego ukierunkowania przez 

nauczyciela odpowiedź na 3 pytania zadane 
studentowi     

Niedostateczna   

Brak odpowiedzi lub niepoprawna 

odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 
studentowi  

2. ĆWICZENIA – zaliczenie na ocenę:     
  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:   
•        obecność 100%;  
•        poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących 

się do efektów kształcenia z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie 
trwania ćwiczeń;  

•        kryteria ocen – odpowiedź ustna:  
 

  

Ocena  Kryterium  

Bardzo dobra  

Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź 
na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia  

Dobra  

Poprawna, wymagająca nieznacznego 
ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi   

Dostateczna  

Poprawna, niepełna, wymagająca 
znacznego ukierunkowania przez 

nauczyciela odpowiedź na 3 pytania zadane 
studentowi     

Niedostateczna   

Brak odpowiedzi lub niepoprawna 

odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 
studentowi  

  

•        test pisemny, zawierający pytania:  



 

 

 

 

 

•        jednokrotnego wyboru,   

•        zdań niedokończonych,   
•        pytań otwartych i półotwartych.  

Kryteria ocen zgodne z zapisami w poniższej tabeli    

  

bardzo 

dobry  

ponad 

dobry  
dobry  

  dość dobry  
dostateczny  niedostateczny  

100 – 91 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

90 – 81 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

71 – 80 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

61 – 70 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

50-60 % 

poprawnych  

odpowiedzi  

mniej niż 49 % 
poprawnych 

odpowiedzi  

  

Ponadto podstawę do nie zaliczenia, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z 

ćwiczeń stanowi:  
         

•        brak 100% obecności na zajęciach,   
•        uzyskanie oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej/testu pisemnego. 

 

 

 VII.  WYKAZ LITERATURY  

  
LITERATURA PODSTAWOWA:  

1.      Leczenie osobistą pompą insulinową, Podręcznik dla pielęgniarek i położnych; 
(red.);Tomasz Klupa, Alicja Szewczyk Wydaw. Lekarskie  PZWL, Warszawa 2015.  

2.      Zespól stopy cukrzycowej; (red.);W. Karnafel Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.  

3.      Anna Noczyńska: Edukacja w cukrzycy typu 1. Wydaw. VM Media, Gdańsk 2015.  
4.      R. Hannas; Cukrzyca typu 1 u dzieci i młodzieży, dorosłych, Wydaw. KF Partners, 

Warszawa 2010.  

5.      Pielęgniarstwo Diabetologiczne; (red.);Alicja Szewczyk, Wydaw. Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2015.  

6.      Edukacja Pacjentów w Pielęgniarstwie Diabetologicznym – konspekty; (red.); Alicja 

Szewczyk: Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.  

7.      Edukacja Zdrowotna w Praktyce Pielęgniarskiej (red.); M. Sierakowska, I. Wrońska: 
Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.    

8.      Herold Gerd; Medycyna wewnętrzna: repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy; 
Wydaw. 3 popr. i unowocześnione; Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004.  

9.      Kózka M. (red.);Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, 2008.  
10.  Ackley B. :Podręcznik diagnoz pielęgniarskich, 2010.  
11.  Szczeklik  Andrzej (red.); Choroby wewnętrzne: kompendium medycyny praktycznej; 

Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2009.  

12.  Talarska Dorota (red.); Pielęgniarstwo internistyczne: podręcznik dla studiów medycznych; 
Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2009.  



 

 

 

 

 

13.  Badania laboratoryjne: zakres norm i interpretacja; Kokot Franciszek; Warszawa: 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002.  

  

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:  
  

1.      Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa; (red.); Jadwiga Daniluk, Grażyna 
Jurkowska; Lublin: Wydaw. Czelej, 2005.  

2.      Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa; (red.); Jadwiga Daniluk, Grażyna 
Jurkowska; Lublin: Wydaw. Czelej, 2005.  

3.      Pielęgniarstwo internistyczne: podręcznik dla studiów medycznych; Talarska D., 

ZozulińskaZiółkiewicz; Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009.  

4.      Thurm U., Gehr B. Osobiste pompy insulinowe i ciągłe monitorowanie glikemii. Wydaw. 
Termedia, 2014.  

 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                           

  



 

 

 

 

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU:  ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWE    

Kierunek studiów  Pielęgniarstwo    

Poziom studiów  Studia I stopnia -Licencjackie 
  

  

   

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW  
 

Wykład  2 

Ćwiczenia  4 

  

 I.  CELE  PRZEDMIOTU:   

Cel 1 Nauczenie zasad rozpoznania niedożywienia klinicznego oraz zakwalifikowania pacjenta do interwencji 

żywieniowej 

Cel 2 Przedstawienie i nauczenie studenta roli leczenia żywieniowego, ustalanie zasad kwalifikacji, pojęcie 

leczenie żywieniowe drogą przewodu pokarmowego (żywienie doustne, żywienie dożołądkowe, żywienie 

dojelitowe) oraz drogą pozajelitową. 
 

II.                WYMAGANIA WSTĘPNE  

    Podstawy fizjologii ze szczególnym uwzględnieniem szczegółów budowy i funkcji przewodu 

pokarmowego, mechanizmy wpływające na procesy trawienia i wchłaniania jelitowego oraz zależności 
pomiędzy przewodem pokarmowym a pozostałymi układami człowieka. 

 

III.             MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA  

   

1.      WIEDZA – Student:   

SYMBOL 

EFEKTU  
EFEKT KSZTAŁCENIA  

METODA  

WERYFIKACJI 
EFEKTU  

KSZTAŁCENIA  
MW1 

podstawy fizjologii ze szczególnym uwzględnieniem 
szczegółów budowy i funkcji przewodu pokarmowego, me- 

chanizmy wpływające na procesy trawienia i wchłaniania 

jelitowego oraz zależności pomiędzy przewodem 
pokarmowym a pozostałymi układami człowieka. 

 

test pisemny, 

odpowiedź ustna  



 

 

 

 

 

 

  

MW2  

student zna podstawowe pojęcia z zakresu medycyny 

klinicznej, symptomatologię wybranych chorób prze- 

wlekłych oraz zna podstawy diagnostyki laboratoryjnej z 

ich wykorzystaniem do oceny stanu odżywienia i efektów 

dietoterapii i leczenia żywieniowego. 

test pisemny, 

odpowiedź ustna  

MW4 potrafi określić, czym jest leczenie żywieniowe.  

Zna podstawowe pojęcia i definicje leczenia 

żywieniowego. Ab- solwent zna podstawy żywienia 

dojelitowego zasady klasyfikacji diet przemysłowych oraz 

potrafi przedstawić zasady wyboru drogi dostępu do 

przewodu pokarmowego i wyboru rodzaju diety 

 

test pisemny, 

odpowiedź ustna 

MW5 Student umie określić, czym jest żywienie pozajelitowe oraz 

definiuje podstawowe pojęcia żywienia dożylnego. 

Absolwent zna klasyfikację powikłań żywienia dożylnego i 

związanych z nimi zagrożeń życia pacjenta 

test pisemny, 

odpowiedź ustna 

MU6 planuje realizację podaży składników odżywczych 

drogą przewodu pokarmowego w zależności od 

sytuacji klinicznej 

 

test pisemny, 

odpowiedź ustna 

MU7 samodzielnie dokonuje wyboru metody realizacji 

potrzeb metabolicznych pacjenta w zależności od 

stopnia uszkodzenia przewodu pokarmowego 

test pisemny, 

odpowiedź ustna 

MU8 rozpoznaje powikłania leczenia żywieniowego 

 

test pisemny, 

odpowiedź ustna 

MU9 organizuje i opracowuje plan dostaw diet 

przemysłowych i indywidualnie przygotowanych 

worków oraz nie- zbędnego sprzętu do prowadzenia 

dojelitowego i pozajelitowego leczenia żywieniowego w 

warunkach domowych. 

 

test pisemny, 

odpowiedź ustna 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.      UMIEJĘTNOŚCI – Student:  

  

U1 

  

 wykonać pomiary antropometryczne  
 

obserwacja 360*, 
test pisemny, 

odpowiedź  
ustna  

  

U2  

 

  stosować wybrane wystandaryzowane skale do oceny 
stanu odżywienia; 

 

obserwacja 360*, 

test pisemny, 

odpowiedź ustna  

 U3

   

 

  rozpoznać ryzyko niedożywienia; 

 

obserwacja 360*, 

test pisemny, 

odpowiedź ustna  

       U4 Rozpoznać stan niedożywienia obserwacja 360*, 

test pisemny, 

odpowiedź ustna 

  

3.      KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student:  

C.K2.  
systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i 
kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu;  

test pisemny, 

odpowiedź 
ustna, 

obserwacja 

360*, ocena 

nauczyciela   

C.K12  
wykazuje empatię, cierpliwość, gotowość niesienia 
pomocy.  

obserwacja 360*, 

ocena nauczyciela  

  

IV.              TREŚCI PROGRAMOWE  

  

  

A.     WYKŁAD:  

L.P.  OPIS SZCZEGÓŁOWY  LICZBA 

GODZIN  

W 

Zasady oceny stanu odżywienia człowieka w zależności od wieku i 
problemu 

klinicznego. Czym jest leczenie żywieniowe, określenie 
dróg podaży składników odżywczych w zależności od stopnia 

niewydolności przewodu pokarmowego. Wskazania do 

żywienia dojelitowego: ocena stanu wydolności przewodu 
pokarmowego jako wyznacznika doboru diet leczniczych. 

2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Podział diet przemysłowych: Dieta polimeryczna Dieta 
chmiecznie zdefiniowana: peptydowa, elementarna Diety 

specjalnego przeznaczenia Diety cząstkowe Porównanie diet 
blenderyzowanych i polimerycznych przemysłowych. 

Wybór drogi dostępu do przewodu pokarmowego. Powikłania 

żywienia dojelitowego. Wskazania i przeciwwskazania do żywienia 

pozajelitowego. Zasady konstrukcji roztworow do żywienia 

pozajelitowego. Powikłania żywienia dożylnego. Zasada 

rehabilitacji przewodu pokarmowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 C 

 
Ocena stanu odżywienia wykonywanie praktycznej analizy z 
wykorzystaniem siatek centylowych, siatek cech skorelowanych i 
podstawowych badań antropometrycznych. Planowanie interwencji 
żywieniowej w oparciu o analizę wydolności przewodu 
pokarmowego. Praktyczne opracowywanie zapotrzebowania na 
sprzęt i diety niezbędne do realizacji protokołu leczenia 
żywieniowego w warunkch szpitalnych i w domu pacjent 

 

 

 

 

V. METODY DYDAKTYCZNE    

 

•       Wykład konwersatoryjny  
•       Wykład multimedialny  
•       Dyskusja  

  Pokaz  

•       Omówienie  

•       Analiza dokumentacji 

  Obserwacja  

•       Próba pracy  

 

  

 VI. ZALICZENIE PRZEDMIOTU  - WARUNKIEM ZALICZENIA PRZEDMIOTU  

JEST OBECNOŚĆ STUDENTÓW NA ZAJĘCIACH  
 

1. WYKŁAD:   
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:  

•        obecność 90%; potwierdzona wpisem na liście obecności,  
•        aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, 

przejawianie zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),  
•        10% nieobecność zrównoważona  pisemnie potwierdzonym udziałem w branżowym 

szkoleniu, konferencji.      

Brak zaliczenia (nzal)  

•        obecność mniej niż 90%,  
•        bierny udział w wykładzie,  



 

 

 

 

 

 

•        naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami 
innymi, nie związanymi z wykładem: śledzenie stron internetowych, używanie telefonu 
komórkowego, czytanie książki itp., przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę 
do przerwania wykładu).   
  

2. ĆWICZENIA – zaliczenie na ocenę:     
  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:   
•        obecność 100%;  
•        poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści 

odnoszących się do efektów kształcenia z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane 
studentowi w czasie trwania ćwiczeń;  

•        kryteria ocen – odpowiedź ustna:  
  

Ocena  Kryterium  

Bardzo dobra  

Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź 
na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia  

Dobra  

Poprawna, wymagająca nieznacznego 
ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi   

Dostateczna  

Poprawna, niepełna, wymagająca 
znacznego ukierunkowania przez 

nauczyciela odpowiedź na 3 pytania zadane 
studentowi     

Niedostateczna   

Brak odpowiedzi lub niepoprawna 

odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 
studentowi  

  

•        test pisemny, zawierający pytania:  

•        jednokrotnego wyboru,   

•        zdań niedokończonych,   
•        pytań otwartych i półotwartych.  

Kryteria ocen zgodne z zapisami w poniższej tabeli    

  

bardzo 

dobry  

ponad 

dobry  
dobry  

  dość dobry  
dostateczny  niedostateczny  

100 – 91 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

90 – 81 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

71 – 80 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

61 – 70 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

50-60 % 

poprawnych  

odpowiedzi  

mniej niż 49 % 
poprawnych 

odpowiedzi  

  

Ponadto podstawę do nie zaliczenia, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej z ćwiczeń stanowi:  



 

 

 

 

 

 

         

•        brak 100% obecności na zajęciach,   
•        uzyskanie oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej/testu pisemnego.  

  

  

 VII.  WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa 

 Sobotka L. (red.) — Podstawy żywienia klinicznego., Warszawa, 2008, PZWL. 

 Spodaryk M. — Podstawy leczenia żywieniowego u dzieci., Kraków, 2001, Wyd. UJ 

 Spodaryk M., Paluszkiewicz P — Praktyczne aspekty leczenia żywieniowego., Kraków, 2008, Wyd. UJ 

 

 Literatura uzupełniająca   

      Szczygieł B., Socha J. (red.) — Leczenie żywieniowe w chirurgii, Warszawa, 1998, PZWL 

 Pertkiewicz M. (red.) — Standardy Żywienia pozajelitowego i Żywienia dojelitowego, Warszawa, 2005, 

PZWL 

 Kłęk S (red.) — Standardy Żywienia pozajelitowego i Żywienia dojelitowego, Warszawa, 2014, PZWL 

 
 

  

  

  

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU:  LECZENIE BÓLU PRZEWLEKŁEGO 
  

Kierunek studiów  Pielęgniarstwo    

Poziom studiów  Studia I stopnia -Licencjackie 
  

  

   

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW  
 

Wykład  2 

Ćwiczenia  4 

  

 I.  CELE  PRZEDMIOTU:  

  

1.      Przekazanie najnowszej wiedzy w zakresie m. in.: mechanizmów powstawania bólu, 

klinicznej oceny bólu, farmakoterapii, leczenia bólu, rehabilitacji, psychologii bólu 

oraz technik interwencyjnych.  

2.      Zapewnienie opieki choremu odczuwającemu dolegliwości bólowe.  

 

II.                WYMAGANIA WSTĘPNE  

Wiedza podstawowa z zakresu anatomii i fizjologii, patologii, farmakologii oraz psychologii 

na poziomie licencjackim dla kierunku pielęgniarstwo.   

 

III.             MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA  

   

1.      WIEDZA – Student:   

SYMBOL 

EFEKTU  
EFEKT KSZTAŁCENIA  

METODA  

WERYFIKACJI 
EFEKTU  

KSZTAŁCENIA  
C.W27.  omawia patofizjologię i rodzaje bólu;  test pisemny, 

odpowiedź ustna  
  

C.W28.  

  

różnicuje zasady leczenia bólu ostrego i przewlekłego 
oraz bólu u dzieci i osób w wieku podeszłym.  

test pisemny, 

odpowiedź ustna  

  



 

 

 

 

 

 

2.      UMIEJĘTNOŚCI – Student:  

  

C.U26.  

  

analizuje metody monitorowania bólu;   

obserwacja 360*, 
test pisemny, 
odpowiedź  
ustna  

  

  

C.U27.  

  

konstruuje plan wdrażania programu „Szpital bez 

bólu”;  

obserwacja 360*, 

test pisemny, 

odpowiedź ustna  

  

C.U28  

  

opracowuje metody kontroli realizacji programu   

obserwacja 360*, 

test pisemny, 

odpowiedź ustna  

  

3.      KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student:  

C.K2.  
systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i 
kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu;  

test pisemny, 

odpowiedź 
ustna, 

obserwacja 

360*, ocena 

nauczyciela   

C.K12  
wykazuje empatię, cierpliwość, gotowość niesienia 
pomocy.  

obserwacja 360*, 

ocena nauczyciela  

  

IV.              TREŚCI PROGRAMOWE  

  

  

A.     WYKŁAD:  

L.P.  OPIS SZCZEGÓŁOWY  LICZBA 

GODZIN  

1.  
Patofizjologia bólu.   2 (T) 

2.  
Ból ostry. Wybrane zespoły bólu ostrego.  

3.   Ból przewlekły. Wybrane zespoły bólu przewlekłego.  

4.  
Metody monitorowania bólu.  

4 (P) 6.  
Leczenie i uśmierzanie bólu ostrego.  

7.  
Leczenie i uśmierzanie bólu przewlekłego.  



 

 

 

 

 

 

 

 

V. METODY DYDAKTYCZNE    

 

•       Wykład konwersatoryjny  
•       Wykład multimedialny  
•       Dyskusja  

  Pokaz  

•       Omówienie  

•       Analiza dokumentacji 

  Obserwacja  

•       Próba pracy  

 

  

 VI. ZALICZENIE PRZEDMIOTU   

 

1. WYKŁAD:   
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:  

•        obecność 90%; potwierdzona wpisem na liście obecności,  
•        aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, 

przejawianie zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),  
•        10% nieobecność zrównoważona  pisemnie potwierdzonym udziałem w branżowym 

szkoleniu, konferencji.      

Brak zaliczenia (nzal)  

•        obecność mniej niż 90%,  
•        bierny udział w wykładzie,  
•        naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami 

innymi, nie związanymi z wykładem: śledzenie stron internetowych, używanie telefonu 
komórkowego, czytanie książki itp., przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę 
do przerwania wykładu).   
  

2. ĆWICZENIA – zaliczenie na ocenę:     
  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:   
•        obecność 100%;  

•        poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści 
odnoszących się do efektów kształcenia z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane 
studentowi w czasie trwania ćwiczeń;  

•        kryteria ocen – odpowiedź ustna:  
  

Ocena  Kryterium  

Bardzo dobra  

Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź 
na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia  



 

 

 

 

 

 

Dobra  

Poprawna, wymagająca nieznacznego 
ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi   

Dostateczna  

Poprawna, niepełna, wymagająca 
znacznego ukierunkowania przez 

nauczyciela odpowiedź na 3 pytania zadane 
studentowi     

Niedostateczna   

Brak odpowiedzi lub niepoprawna 

odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 
studentowi  

  

•        test pisemny, zawierający pytania:  

•        jednokrotnego wyboru,   

•        zdań niedokończonych,   
•        pytań otwartych i półotwartych.  

Kryteria ocen zgodne z zapisami w poniższej tabeli    

  

bardzo 

dobry  

ponad 

dobry  
dobry  

  dość dobry  
dostateczny  niedostateczny  

100 – 91 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

90 – 81 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

71 – 80 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

61 – 70 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

50-60 % 

poprawnych  

odpowiedzi  

mniej niż 49 % 
poprawnych 

odpowiedzi  

  

Ponadto podstawę do nie zaliczenia, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej z ćwiczeń stanowi:  
         

•        brak 100% obecności na zajęciach,   
•        uzyskanie oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej/testu pisemnego.  

  

  

 VII.  WYKAZ LITERATURY  

  
       LITERATURA PODSTAWOWA:  

1.      Dobrogowski J., Wordliczek J.: Medycyna Bólu, PZWL 2004.  

2.      Wordliczek J., Dobrogowski J.: Leczenie bólu. Wyd. II, PZWL, Warszawa 2014.  

3.      Dobrogowski J., Wordliczek J., Woroń J., Farmakoterapia bólu, Termedia 2014.  

4.      Malec-Milewska M.,Woroń J., Kompendium Leczenia Bólu, Medical Education 

2017.  

5.      Kübler A., Opieka paliatywna, Urban & Partner, Wrocław 2007.  
6.      Dobrogowski J., Wordliczek J., Terapie uzupełniające  w leczeniu bólu, Urban & 

Partner, Wrocław 2010  



 

 

 

 

 

 

  

     LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:  
  

1.      Ból, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.  

2.      Terapia. Leczenie bólu, Nr 10(279), 2012.  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  



 

 

  

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU:  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA   

Kierunek studiów  Pielęgniarstwo  

Poziom studiów  Studia I stopnia - licencjackie 

  

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW  
Wykład  10 

  

I.                 CEL  PRZEDMIOTU:  

 Dostarczenie wiedzy na temat podstaw i uwarunkowań komunikacji interpersonalnej. 
  Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz właściwego podejścia do problemów w 

komunikacji interpersonalnej.  

 Wskazanie możliwości zastosowania wiedzy z zakresu komunikacji w poprawie jakości relacji 
interpersonalnych. 

  

  

II.              WYMAGANIA WSTĘPNE  

  Umiejętność mówienia, słuchania i rozumienia. 

III.           MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA  

  

1.      WIEDZA – Student:   

  

SYMBOL 

EFEKTU  
EFEKT KSZTAŁCENIA  

METODA  

WERYFIKACJI 
EFEKTU  

KSZTAŁCENIA  

K_W03 
Zna podstawowe sposoby i formy porozumiewania się 
ludzi. 

test pisemny, 

odpowiedź ustna,   

K_W03 Zna podstawowe zasady poprawnej komunikacji werbalnej 

i niewerbalnej. 

test pisemny, 

odpowiedź ustna    

K_W03 

Zna różne metody rozwiązywania konfliktów 

test pisemny, 

odpowiedź ustna   



 

 

  

 

 

K_W03 
Wie jak w sposób asertywny komunikować się oraz 
wpływać na polepszanie kontaktów międzyludzkich. 

test pisemny, 

odpowiedź ustna   

  

2.      UMIEJĘTNOŚCI – Student:  

  

K_U01 

Posiada umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej i porozumiewania się w sposób precyzyjny 

i spójny. 

obserwacja 
360*, test 
pisemny,  

odpowiedź 
ustna   

  

K_U01 Posiada umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów 

obserwacja 
360*, test 
pisemny,  

odpowiedź 
ustna  

  

K_U01  
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

umiejętności komunikacyjne 

obserwacja 
360*, proces  

pielęgnowania,  
  

 

3.      KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student:  

  

K_K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w 
zakresie komunikacji interpersonalnej, rozumie potrzebę 
dokształcania się przez całe życie oraz rozwoju zawodowego i 
osobistego 

 

obserwacja 360*, 

ocena 

nauczyciela  

K_K02 

Ma świadomość okazywania szacunku wobec klienta 
indywidualnego i zbiorowego stosując zasady kultury w 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

obserwacja 360*, 

ocena 

nauczyciela  

K_K03 

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role, potrafi 
komunikować się w różnych sytuacjach 

obserwacja 360*, 

cena nauczyciela, 

samoocena  

  

IV.            TREŚCI PROGRAMOWE  

  

A.     WYKŁAD:  



 

 

  

 

 

L.P.  OPIS SZCZEGÓŁOWY  
LICZBA 

GODZIN  

1.  Komunikacja interpersonalna- sposoby i formy porozumiewania 

się ludzi (rola nadawcy, odbiorcy, kanał informacyjny, kod, 
szum).  

Rola umiejętności interpersonalnych w dzisiejszym świecie.  
Podstawowe zasady poprawnej komunikacji. 

Komunikacja werbalna- jak mówić z pewnością siebie i 
niewerbalnajęzyk ciała i zależności przestrzenne. 
Emocje w komunikacji - wyrażanie uczuć i empatia. 
Autoprezentacja.  

Komunikowanie informacji o sobie.  

Asertywność w komunikacji. 
Specyfika konfliktu. 

Rozwiązywanie konfliktu drogą negocjacji.  

Komunikacja we współczesnym miejscu pracy.  
Wybrane zagadnienia.  

Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów 
międzyludzkich.   
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V.               METODY DYDAKTYCZNE   

•       Wykład multimedialny   
•       Wykład problemowy  
•       Analiza przypadku   

  Dyskusja   

•       Instruktaż   
•       Omówienie   

•       Pokaz   

•       Praca pod kierunkiem nauczyciela   

 

  

VI.    ZALICZENIE PRZEDMIOTU   

 

1. Wykład:   
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:  

•        obecność 90%; potwierdzona wpisem na liście obecności,  
•        aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, 

przejawianie zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),  
•        10% nieobecność zrównoważona  pisemnie potwierdzonym udziałem w branżowym szkoleniu, 

konferencji.      

Brak zaliczenia (nzal)  

•        obecność mniej niż 90%,  
•        bierny udział w wykładzie,  
•        naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, 

nie związanymi z wykładem: śledzenie stron internetowych, używanie telefonu komórkowego, 



 

 

  

 

 

czytanie książki itp., przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania 
wykładu).      
  

2. ĆWICZENIA – zaliczenie na ocenę:     
  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:   
•        obecność 100%;  
•        poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących 

się do efektów kształcenia z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie 
trwania ćwiczeń;  

•        kryteria ocen – odpowiedź ustna:  
 

  

Ocena  Kryterium  

Bardzo dobra  

Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź 
na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia  

Dobra  

Poprawna, wymagająca nieznacznego 
ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi   

Dostateczna  

Poprawna, niepełna, wymagająca 
znacznego ukierunkowania przez 

nauczyciela odpowiedź na 3 pytania zadane 
studentowi     

Niedostateczna   

Brak odpowiedzi lub niepoprawna 

odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 
studentowi  

  

•        test pisemny, zawierający pytania:  

•        jednokrotnego wyboru,   

•        zdań niedokończonych,   
•        pytań otwartych i półotwartych.  

Kryteria ocen zgodne z zapisami w poniższej tabeli    

  

bardzo 

dobry  

ponad 

dobry  
dobry  

  dość dobry  
dostateczny  niedostateczny  

100 – 91 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

90 – 81 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

71 – 80 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

61 – 70 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

50-60 % 

poprawnych  

odpowiedzi  

mniej niż 49 % 
poprawnych 

odpowiedzi  

  

Ponadto podstawę do nie zaliczenia, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z 

ćwiczeń stanowi:  
         



 

 

  

 

 

•        brak 100% obecności na zajęciach,   
•        uzyskanie oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej/testu pisemnego.  

  

  

VII.  WYKAZ LITERATURY  

  

Podstawowa:  

1. Bocheńska-Włostowska Katarzyna, Akademia umiejętności interpersonalnych. 20 spotkań z 
komunikacją. Impuls, Kraków 2009;  
2. Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Unus , Wrocław 1999; 
3. Davis M., Fanning P., McKay M., Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP, Gdańsk 2007;  
4. Alan H. Monroe, Zasady komunikacji werbalnej. Zysk i S-ka, Warszawa 2004;  

5. Jaskółka A., Mowa ciała. Wyd. JEDNOŚĆ, Kielce 2007;  
6. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka. Antykwa, Kraków 2000;  
 

Uzupełniająca: 
1. Hamlin S., Jak mówić żeby nas słuchali. DW Rebis, Poznań 2008; 
2. Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. PWN, Warszawa 2008;  
3. Sutton S. Jak mówić z pewnością siebie. Wyd. Feeria, Łódź 2008;  
4. Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Universitas, Kraków 2003; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



 

 

  

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU:  KOMUNIKACJA Z PACJENTEM   

Kierunek studiów  Pielęgniarstwo  

Poziom studiów  Studia I stopnia - licencjackie 

  

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW  
Wykład  10 

  

I.                 CEL  PRZEDMIOTU:  

 Dostarczenie wiedzy na temat podstaw i uwarunkowań komunikacji z pacjentem w kontekście 
klinicznym. 

 Rozwinięcie umiejętności wglądu i poznanie swoich mocnych i słabych stron w obszarze 
komunikacji klinicznej. 

 Zdobycie i ćwiczenie konkretnych umiejętności w obszarze komunikacji klinicznej z 
wykorzystaniem technik audio-wizualnych. 

 

  

II.              WYMAGANIA WSTĘPNE  

  Otwartość i gotowość do kształcenia się z zakresu umiejętności i technik komunikacji klinicznej. 

III.           MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA  

  

1.      WIEDZA – Student:   

  

SYMBOL 

EFEKTU  
EFEKT KSZTAŁCENIA  

METODA  

WERYFIKACJI 
EFEKTU  

KSZTAŁCENIA  

EK_01 

Student potrafi komunikować się z pacjentem biorąc pod 
uwagę subiektywne oczekiwania i potrzeby pacjenta, 

przekazać informacje o przebiegu, ryzyku podjętej terapii i 
rokowań choremu i rodzinie. 

test pisemny, 

odpowiedź ustna,   

     EK_02 

Potrafi w procesie leczenia nawiązać relację z pacjentem 
opartą na atmosferze zaufania i empatii, stosuje w 
podstawowym stopniu psychologiczne interwencje 

motywujące i wspierające. Udziela porady w kwestii 
przestrzegania zaleceń terapeutycznych i prozdrowotnego 
trybu życia. 

test pisemny, 

odpowiedź ustna    



 

 

  

 

 

     EK_03 
Zna rolę stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób oraz 

rozpoznaje mechanizmy radzenia sobie ze stresem 

własnym, zespołu i pacjenta. 

test pisemny, 

odpowiedź ustna   

  

2.      UMIEJĘTNOŚCI – Student:  

  

D.U4 
Potrafi budować pełną zaufania atmosferę podczas całego 
procesu leczenia; 

obserwacja 
360*, test 
pisemny,  

odpowiedź 
ustna   

  

D.U5 

Potrafi przeprowadzić rozmowę z pacjentem dorosłym, 
dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego 
słuchania i wyrażania 

obserwacja 
360*, test 
pisemny,  

odpowiedź 
ustna  

  

D.U6 

Potrafi poinformować pacjenta o celu, przebiegu i 
ewentualnym ryzyku proponowanych działań 
diagnostycznych lub terapeutycznych i uzyskać jego 
świadomą zgodę; 

obserwacja 
360* 

 

 

3.      KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student:  

  

MP.K.1 

Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; 

obserwacja 360*, 

ocena 

nauczyciela  

MP.K.5 

Przestrzega praw pacjenta; 

obserwacja 360*, 

ocena 

nauczyciela  

MP.K.7 

Przestrzega tajemnicy zawodowej; obserwacja 360*, 

cena nauczyciela, 

samoocena  

 IV.            TREŚCI PROGRAMOWE  

  

A.     WYKŁAD:  

L.P.  OPIS SZCZEGÓŁOWY  
LICZBA 

GODZIN  

1.  Zapoznanie studenta ze sposobami radzenia sobie z 

oczekiwaniami pacjenta i jego bliskich.  

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie oczekiwaniami 
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pacjenta i jego bliskich. 

Zapoznanie studenta z rolą komunikacji w relacji z pacjentem. 

Doskonalenie umiejętności przekazania złej informacji na temat 
zdrowia chorego, wyniku operacji, złego rokowania.  
Doskonalenie umiejętności rozmowy z rodziną chorego i 
przekazania im niepomyślnej informacji o stanie chorego, 

przebiegu operacji. 

Doskonalenie umiejętności przekonania chorego do współpracy 
przy leczeniu. 

 

 

 

 

 

            

  

V.               METODY DYDAKTYCZNE   

•       Wykład multimedialny   
•       Wykład problemowy  
•       Analiza przypadku   

  Dyskusja   

•       Instruktaż   
•       Omówienie   

•       Pokaz   

•       Praca pod kierunkiem nauczyciela   

 

  

VI.    ZALICZENIE PRZEDMIOTU   

 

1. Wykład:   
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:  

•        obecność 90%; potwierdzona wpisem na liście obecności,  
•        aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, 

przejawianie zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),  
•        10% nieobecność zrównoważona  pisemnie potwierdzonym udziałem w branżowym szkoleniu, 

konferencji.      

Brak zaliczenia (nzal)  

•        obecność mniej niż 90%,  
•        bierny udział w wykładzie,  
•        naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, 

nie związanymi z wykładem: śledzenie stron internetowych, używanie telefonu komórkowego, 
czytanie książki itp., przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania 
wykładu).      
  

2. ĆWICZENIA – zaliczenie na ocenę:     
  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:   
•        obecność 100%;  
•        poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących 

się do efektów kształcenia z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie 
trwania ćwiczeń;  



 

 

  

 

 

•        kryteria ocen – odpowiedź ustna:  
 

  

Ocena  Kryterium  

Bardzo dobra  

Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź 
na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia  

Dobra  

Poprawna, wymagająca nieznacznego 
ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi   

Dostateczna  

Poprawna, niepełna, wymagająca 
znacznego ukierunkowania przez 

nauczyciela odpowiedź na 3 pytania zadane 
studentowi     

Niedostateczna   

Brak odpowiedzi lub niepoprawna 

odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 
studentowi  

  

•        test pisemny, zawierający pytania:  

•        jednokrotnego wyboru,   

•        zdań niedokończonych,   
•        pytań otwartych i półotwartych.  

Kryteria ocen zgodne z zapisami w poniższej tabeli    

  

bardzo 

dobry  

ponad 

dobry  
dobry  

  dość dobry  
dostateczny  niedostateczny  

100 – 91 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

90 – 81 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

71 – 80 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

61 – 70 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

50-60 % 

poprawnych  

odpowiedzi  

mniej niż 49 % 
poprawnych 

odpowiedzi  

  

Ponadto podstawę do nie zaliczenia, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z 

ćwiczeń stanowi:  
         

•        brak 100% obecności na zajęciach,   
•        uzyskanie oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej/testu pisemnego.  

  

  

VII.  WYKAZ LITERATURY  

  

1. Doroszewski J., Kulus M., Markowski A. (red.), Porozumienie z pacjentem. Relacje i 

komunikacja, Wolters Kluwer, Warszawa 2014. 

 2. Eichelberger, E. Stanisławska, I., Być lekarzem, być pacjentem, Czarna Owca 2013.  



 

 

  

 

 

3. Gordon T., Sterling Edwards W., Rozmawiać z pacjentem. Podręcznik doskonalenia 
umiejętności komunikacyjnych i budowania partnerskich relacji, ACADEMICA, Wyd. SWPS, 
Warszawa, 2009. 

 4. Nowina-Konopka M., Feleszko W., Małecki Ł., Komunikacja medyczna dla studentów i 
lekarzy, Medycyna Praktyczna, Kraków 2018. 

 5. Ostrowska A., Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej, 
Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2017. 

 6. Tłokiński W, Milewski M, Kaczorowska-Bray K (red.) Gerontologopedia. Grupa 

Wydawnicza Harmonia, Gdańsk 2018 
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I.                 CEL  PRZEDMIOTU:  

 Opanowanie ogólnej wiedzy dotyczącej asertywności. 
 Opanowanie umiejętności w zakresie wyrażania krytyki, opinii oraz pochwał. 
 Umiejętne wyrażanie swojego zdania. 

 Umiejętność radzenia sobie ze stresem na podstawie wykorzystania różnych strategii i technik. 
 Nabycie podstawowych technik umożliwiających odporność na manipulację ze strony innych ludzi. 
 Poznanie przyczyn stresu, modeli stresu, strategii radzenia sobie ze stresem, zależności między poziomem stresu 

zawodowego a satysfakcją z pracy i motywacją. 
  

II.              WYMAGANIA WSTĘPNE  

otwartość, umiejętność komunikacji  

III.           MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA  

  

1.      WIEDZA – Student:   

  

SYMBOL 

EFEKTU  
EFEKT KSZTAŁCENIA  

METODA  

WERYFIKACJI 
EFEKTU  

KSZTAŁCENIA  

W01 

Potrafi scharakteryzować równowagę psychiczną i fizyczną. 

test pisemny, 

odpowiedź ustna,   

     W02 

Ma wiedzę z zakresu narzędzi i techniki komunikacyjnych. 

test pisemny, 

odpowiedź ustna    

     W04 

Posiada własne zdanie i potrafi bezpośrednio wyrażać 
emocje. Zna właściwe postawy społeczne w granicach 
nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych 
osób oraz własnych. 

test pisemny, 

odpowiedź ustna   

  



 

 

  

 

 

 

 

2.      UMIEJĘTNOŚCI – Student:  

  

U01 

Rozumie relację adaptacyjną pomiędzy możliwościami 
jednostki a wymogami sytuacji.  

Zaliczenie 

testowe i ustne, 

zadania do 

wykonania, 

udział w 
dyskusji  

U02 

Rozumie reakcje na stres i potrafi wybrać adekwatne 
zachowanie. Potrafi wymienić statystyczny efekt stresorów.  

Zaliczenie 

testowe i ustne, 

zadania do 

wykonania, 

udział w 
dyskusji  

U03 

Rozumie różnice między postawą asertywną, agresywną i 
uległą.  

Zaliczenie 

testowe i ustne, 

zadania do 

wykonania, 

udział w 
dyskusji  

U04 

Umie wyrażać opinię, krytykę, potrzeby, życzenia czy 
poczucie winy. 

Zaliczenie 

testowe i ustne, 

zadania do 

wykonania, 

udział w 
dyskusji  

 

3.      KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student:  

  

K01 Posiada umiejętności bycia autentycznym. Potrafi być 
elastyczny w swoich zrachowaniach. 

Ocena udziału w 
dyskusji 

K02 Posiada zdolność uświadamiania swoich celów oraz 
świadomość siebie swoich wad, zalet i opinii. 

Ocena udziału w 
dyskusji 

K03 Potrafi być wrażliwy na innych ludzi.  
Ocena udziału w 

dyskusji 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

IV.            TREŚCI PROGRAMOWE  

  

A.     WYKŁAD:  

L.P.  OPIS SZCZEGÓŁOWY  
LICZBA 

GODZIN  

1.  Pojęcie asertywności. 
Prawa asertywności. 
Autentyczność w prawidłowym realizowaniu asertywności. 
Typy postaw i zachowań. Świadomość siebie, swoich wad i 
zalet. 

 Adekwatna samoocena w budowaniu nowych umiejętności 
społecznych. 
 Empatia w głębokim rozumieniu świata. 
Trening zachowań asertywnych. Umiejętność odmawiania w 
sposób nieuległy i nie raniący innych. 
 Pochodzenie, definicja i psychologia stresu. 

 Reakcje na stres i emocje. 

 Pozytywny wymiar stresu. 

 Strefy wsparcia - obszary pomagające w zwalczaniu stresu oraz 
w radzeniu sobie z kryzysami. 
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V.               METODY DYDAKTYCZNE   

•       Wykład multimedialny   
•       Wykład problemowy  
•       Analiza przypadku   

  Dyskusja   

•       Instruktaż   
•       Omówienie   

•       Pokaz   

•       Praca pod kierunkiem nauczyciela   

 

  

VI.    ZALICZENIE PRZEDMIOTU   

 

1. Wykład:   
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:  

•        obecność 90%; potwierdzona wpisem na liście obecności,  
•        aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, 

przejawianie zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),  
•        10% nieobecność zrównoważona  pisemnie potwierdzonym udziałem w branżowym szkoleniu, 

konferencji.      



 

 

  

 

 

 

Brak zaliczenia (nzal)  

•        obecność mniej niż 90%,  
•        bierny udział w wykładzie,  
•        naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, 

nie związanymi z wykładem: śledzenie stron internetowych, używanie telefonu komórkowego, 
czytanie książki itp., przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania 
wykładu).      
  

2. ĆWICZENIA – zaliczenie na ocenę:     
  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:   
•        obecność 100%;  
•        poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących 

się do efektów kształcenia z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie 
trwania ćwiczeń;  

•        kryteria ocen – odpowiedź ustna:  
 

  

Ocena  Kryterium  

Bardzo dobra  

Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź 
na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia  

Dobra  

Poprawna, wymagająca nieznacznego 
ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi   

Dostateczna  

Poprawna, niepełna, wymagająca 
znacznego ukierunkowania przez 

nauczyciela odpowiedź na 3 pytania zadane 
studentowi     

Niedostateczna   

Brak odpowiedzi lub niepoprawna 

odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 
studentowi  

  

•        test pisemny, zawierający pytania:  

•        jednokrotnego wyboru,   

•        zdań niedokończonych,   
•        pytań otwartych i półotwartych.  

Kryteria ocen zgodne z zapisami w poniższej tabeli    

  

bardzo 

dobry  

ponad 

dobry  
dobry  

  dość dobry  
dostateczny  niedostateczny  



 

 

  

 

 

 

100 – 91 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

90 – 81 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

71 – 80 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

61 – 70 % 

poprawnych 

odpowiedzi  

50-60 % 

poprawnych  

odpowiedzi  

mniej niż 49 % 
poprawnych 

odpowiedzi  

  

Ponadto podstawę do nie zaliczenia, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z 

ćwiczeń stanowi:  
         

•        brak 100% obecności na zajęciach,   
•        uzyskanie oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej/testu pisemnego.  
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