Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/19 Rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 04 kwietnia 2019 r.

PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH
Wydział:

Wydział Nauk o Zdrowiu i kulturze Fizycznej

Nazwa kierunku studiów:

Pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia

Poziom studiów:

Studia drugiego stopnia

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:

7

Forma studiów:

Stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów:

Praktyczny

Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek:

Nauki medyczne

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

Magister pielęgniarstwa

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny:
a) W tabeli poniżej, należy wpisać nazwę dyscypliny wiodącej w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla tej dyscypliny w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.

Nazwa dyscypliny wiodącej
Nauki medyczne

Punkty ECTS
% udziaLiczba
łu
63

52%

b) W tabeli poniżej, należy wpisać nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem
procentowego udziału liczby punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej
liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.

Lp.

Nazwa dyscypliny

1.

Nauki o zdrowiu

2.

Pozostałe

Punkty ECTS
% udziaLiczba
łu
33
28%

24

20%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/19 Rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 04 kwietnia 2019 r.

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - studia drugiego stopnia
Rok akademicki 2019/2020
Nazwa kierunku studiów:

Pielęgniarstwo

Poziom studiów:

Studia drugiego stopnia 2019/2020

Profil studiów:

Praktyczny

Symbole kierunkowych
efektów uczenia się

Opis kierunkowych efektów uczenia się

Odniesienie do
charakterystyk
PRK

WIEDZA
K2P_W001

K2P_W002
K2P_W003
K2P_W004
K2P_W005
K2P_W006
K2P_W007
K2P_W008
K2P_W009
K2P_W010
K2P_W011
K2P_W012
K2P_W013

Absolwent zna i rozumie zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań
promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych;
Absolwent zna i rozumie standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;
Absolwent zna i rozumie mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania
Absolwent zna i rozumie wytyczne terapeutyczne
i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;
Absolwent zna i rozumie zasady i metody edukacji
osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych;
Absolwent zna i rozumie rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej;
Absolwent zna i rozumie problematykę zarządzania
zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki
zdrowotnej;
Absolwent zna i rozumie uwarunkowania rozwoju
jakości usług zdrowotnych;
Absolwent zna i rozumie regulacje prawne dotyczące
wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;
Absolwent zna i rozumie metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia;
Absolwent zna i rozumie wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych;
Absolwent zna i rozumie kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie;
Absolwent zna i rozumie zasady organizacji świadczeń

P7U_W
P7S_WG
P7U_W
P7S_WG
P7U_W
P7S_WG
P7U_W
P7S_WG
P7U_W
P7S_WG
P7U_W
P7S_WK
P7U_W
P7S_WK
P7U_W
P7S_WK
P7U_W
P7S_WK
P7U_W
P7S_WK
P7U_W
P7S_WK
P7U_W
P7S_WK
P7U_W

K2P_W014
K2P_W015

w opiece geriatrycznej i długoterminowej;
Absolwent zna i rozumie uwarunkowania kulturowe
i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań;
Absolwent zna i rozumie metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego;

P7S_WG
P7U_W
P7S_WK
P7U_W
P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
K2P_U001
K2P_U002

K2P_U003
K2P_U004
K2P_U005
K2P_U006
K2P_U007
K2P_U008
K2P_U009
K2P_U010
K2P_U011
K2P_U012
K2P_U013
K2P_U014
K2P_U015

Absolwent potrafi monitorować stan zdrowia dzieci
i dorosłych, w tym osób starszych oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne;
Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe,
szczególnie związane z podejmowaniem decyzji
w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
Absolwent potrafi dobierać, zlecać i interpretować
badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień;
Absolwent potrafi opracowywać program edukacji
zdrowotnej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić
tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu;
Absolwent potrafi samodzielnie pielęgnować pacjenta
z raną przewlekłą i przetoką;
Absolwent potrafi koordynować opiekę zdrowotną
nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
Absolwent potrafi ordynować leki, środki specjalnego
przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne,
w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia;
Absolwent potrafi udzielać samodzielnych porad
zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji
zawodowych;
Absolwent potrafi tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki zawodowej;
Absolwent potrafi stosować odpowiednie przepisy
prawa w działalności zawodowej;
Absolwent potrafi określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej;
Absolwent potrafi komunikować się z pacjentem
uwzględniając uwarunkowania kulturowe
i wyznaniowe;
Absolwent potrafi organizować i nadzorować pracę
zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;
Absolwent potrafi wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki zawodowej;
Absolwent potrafi zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej

P7U_U
P7S_UW
P7U_U
P7S_UW
P7U_U
P7S_UW
P7U_U
P7S_UU
P7U_U
P7S_UW
P7U_U
P7S_UO
P7U_U
P7S_UW
P7U_U
P7S_UK
P7U_U
P7S_UO
P7U_U
P7S_UO
P7U_U
P7S_UO
P7U_U
P7S_UK
P7U_U
P7S_UO
P7U_U
P7S_UU
P7U_U
P7S_UW

K2P_U016

Absolwent potrafi stosować metodykę nauczania oraz
ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.

P7U_U
P7S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K2P_K001

K2P_K002

K2P_K003
K2P_K004

K2P_K005
K2P_K006

Absolwent jest gotów do dokonywania krytycznej
oceny działań własnych i działań współpracowników
z poszanowaniem różnic światopoglądowych
i kulturowych;
Absolwent jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej
oraz zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
Absolwent jest gotów do okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki
i solidarność zawodową;
Absolwent jest gotów do rozwiązywania złożonych
problemów etycznych związanych z wykonywaniem
zawodu i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań
Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych;
Absolwent jest gotów do
wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii
marketingowych przemysłu farmaceutycznego
i reklamy jego produktów.

P7U_K
P7S_KK
P7U_K
P7S_KK
P7U_K
P7S_KR
P7U_K
P7S_KR
P7U_K
P7S_KR
P7U_K
P7S_KO

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 25/19 Rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 04 kwietnia 2019 r.

TABELA SPÓJNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ - studia drugiego stopnia
Rok akademicki 2019/2020
Nazwa kierunku studiów:

Pielęgniarstwo

Poziom studiów:

Studia drugiego stopnia 2019/2020

Profil studiów:

Praktyczny

Symbole kierunkowych
efektów uczenia się

Opis kierunkowych efektów uczenia
się

Nazwa grupy zajęć/ zajęć zgodna z programem studiów

WIEDZA
K2P_W001

Absolwent zna i rozumie zasady
i metody monitorowania stanu zdrowia
pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych
w populacji osób zdrowych;

K2P_W002

Absolwent zna i rozumie standardy
realizacji zaawansowanych
i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;

- Psychologia zdrowia;
- Promocja zdrowia
i świadczenia profilaktyczne;
- Poradnictwo
w pielęgniarstwie;
- Statystyka medyczna;
- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne;
- Pielęgniarstwo ratunkowe;
- Podstawy okulistyki
i pielęgniarstwa okulistycznego;
- Wady wzroku u dzieci;
- Podstawy onkologii
i pielęgniarstwa onkologicznego;
- Zasady terapii w onkologii;
- Podstawy otolaryngologii
i pielęgniarstwa otolaryngologicznego;
- Wady słuchu;
- Endoskopia
- Pielęgniarstwo epidemiologiczne;
- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne;
- Pielęgniarstwo ratunkowe;
- Podstawy okulistyki
i pielęgniarstwa okulistycznego;
- Wady wzroku u dzieci;
- Podstawy onkologii

K2P_W003
K2P_W004
K2P_W005

K2P_W006
K2P_W007
K2P_W008
K2P_W009

K2P_W010

K2P_W011
K2P_W012
K2P_W013
K2P_W014

Absolwent zna i rozumie mechanizmy
działania produktów leczniczych
i zasady ich ordynowania
Absolwent zna i rozumie wytyczne
terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;
Absolwent zna i rozumie zasady
i metody edukacji osób zdrowych
i chorych w chorobach przewlekłych;
Absolwent zna i rozumie rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece
zdrowotnej;
Absolwent zna i rozumie problematykę
zarządzania zespołami pielęgniarskimi
i organizacjami opieki zdrowotnej;
Absolwent zna i rozumie uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych;
Absolwent zna i rozumie regulacje
prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;
Absolwent zna i rozumie metodologię
badań naukowych i zasady ich prowadzenia;

Absolwent zna i rozumie wymagania
dotyczące przygotowywania publikacji
naukowych;
Absolwent zna i rozumie kierunki
rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na
świecie;
Absolwent zna i rozumie zasady organizacji świadczeń w opiece geriatrycznej i długoterminowej;
Absolwent zna i rozumie uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowa-

i pielęgniarstwa onkologicznego;
- Zasady terapii w onkologii;
- Podstawy otolaryngologii
i pielęgniarstwa otolaryngologicznego;
- Wady słuchu;
Egzamin magisterski
Farmakologia i ordynowanie
leków
Opieka i edukacja zdrowotna
w chorobach przewlekłych
- Opieka i edukacja zdrowotna
w chorobach przewlekłych;
- Promocja zdrowia
i świadczenia profilaktyczne;
- Poradnictwo w pielęgniarstwie
Koordynowana opieka zdrowotna;
Zarządzanie pielęgniarstwie
- Zarządzanie w pielęgniarstwie;
- Statystyka medyczna;
Prawo w praktyce pielęgniarskiej;
- informacja naukowa;
- Badania naukowe
w pielęgniarstwie;
- Statystyka medyczna;
-Pielęgniarstwo w perspektywie
międzynarodowej;
- Seminarium magisterskie;
- Badania naukowe
w pielęgniarstwie;
- Seminarium magisterskie;
Pielęgniarstwo w perspektywie
międzynarodowej;
Opieka i edukacja zdrowotna
w chorobach przewlekłych
Pielęgniarstwo wielokulturowe

K2P_W015

nia opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości
i wyznań;
Absolwent zna i rozumie metodykę
kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego;

Dydaktyka medyczna
Egzamin magisterski

UMIEJĘTNOŚCI
K2P_U001

Absolwent potrafi monitorować stan
zdrowia dzieci i dorosłych, w tym osób
starszych oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne;

K2P_U002

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji
w sytuacjach trudnych, wynikających
ze specyfiki zadań zawodowych
i warunków ich realizacji;

K2P_U003

Absolwent potrafi dobierać, zlecać
i interpretować badania diagnostyczne
w ramach posiadanych uprawnień;

- Promocja zdrowia
i świadczenia profilaktyczne;
- Poradnictwo
w pielęgniarstwie;
- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne;
- Pielęgniarstwo ratunkowe;
- Podstawy okulistyki
i pielęgniarstwa okulistycznego;
- Wady wzroku u dzieci;
- Podstawy onkologii
i pielęgniarstwa onkologicznego;
- Zasady terapii w onkologii;
- Podstawy otolaryngologii
i pielęgniarstwa otolaryngologicznego;
- Wady słuchu;
- Psychologia zdrowia;
- Zarządzanie pielęgniarstwie;
- Opieka i edukacja zdrowotna
w chorobach przewlekłych;
Egzamin magistwrski
Opieka i edukacja zdrowotna
w chorobach przewlekłych;
- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne;
- Pielęgniarstwo ratunkowe;
- Podstawy okulistyki
i pielęgniarstwa okulistycznego;
- Wady wzroku u dzieci;
- Podstawy onkologii
i pielęgniarstwa onkologicznego;
- Zasady terapii w onkologii;
- Podstawy otolaryngologii
i pielęgniarstwa otolaryngologicznego;
- Wady słuchu;

K2P_U004

K2P_U005
K2P_U006
K2P_U007

K2P_U008

K2P_U009
K2P_U010
K2P_U011

K2P_U012

Absolwent potrafi opracowywać program edukacji zdrowotnej pacjenta z
chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu;
Absolwent potrafi samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i
przetoką;
Absolwent potrafi koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
Absolwent potrafi ordynować leki,
środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne,
w tym wystawiać na nie recepty lub
zlecenia;
Absolwent potrafi udzielać samodzielnych porad zdrowotnych
w zakresie posiadanych kompetencji
zawodowych;
Absolwent potrafi tworzyć standardy
opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je
do praktyki zawodowej;
Absolwent potrafi stosować odpowiednie przepisy prawa
w działalności zawodowej;
Absolwent potrafi określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia
pielęgniarskiej polityki kadrowej;
Absolwent potrafi komunikować się
z pacjentem uwzględniając uwarunkowania kulturowe
i
wyznaniowe;

K2P_U013

Absolwent potrafi organizować
i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;

K2P_U014

Absolwent potrafi wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki zawodowej;
Absolwent potrafi zapewniać opiekę
pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej
i domowej
Absolwent potrafi stosować metodykę
nauczania oraz ewaluacji w realizacji

K2P_U015

K2P_U016

Opieka i edukacja zdrowotna
w chorobach przewlekłych;

Opieka i edukacja zdrowotna
w chorobach przewlekłych
Koordynowana opieka zdrowotna
Farmakologia i ordynowanie
leków

Poradnictwo w pielęgniarstwie

Praktyka pielęgniarska oparta na
dowodach naukowych ;
Egzamin magisterski
- Prawo w praktyce pielęgniarskiej;
- Zarządzanie pielęgniarstwie;
- Koordynowana opieka zdrowotna;
- Zarządzanie pielęgniarstwie;
- Pielęgniarstwo wielokulturowe;
- Poradnictwo
w pielęgniarstwie;
- Język angielski
- Koordynowana opieka zdrowotna;
- Zarządzanie pielęgniarstwie
- Praktyka pielęgniarska oparta
na dowodach naukowych;
- Informacja naukowa;
Egzamin magisterski
Opieka i edukacja zdrowotna
w chorobach przewlekłych

Dydaktyka medyczna

zadań z zakresu kształcenia zawodowego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K2P_K001

K2P_K002

K2P_K003

K2P_K004

K2P_K005

Absolwent jest gotów do dokonywania
krytycznej oceny działań własnych
i działań współpracowników
z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;
Absolwent jest gotów do formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz zasięgania porad ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
Absolwent jest gotów do okazywania
dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową;
Absolwent jest gotów do rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych
z wykonywaniem zawodu i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań
Absolwent jest gotów do ponoszenia
odpowiedzialności za wykonywanie
świadczeń zdrowotnych;

- Zarządzanie w pielęgniarstwie;
- Dydaktyka medyczna;
- Poradnictwo
w pielęgniarstwie;
Egzamin magistwrski
- Informacja naukowa;
- Badania naukowe
w pielęgniarstwie;
- Praktyka oparta na dowodach
naukowych;
- Zarządzanie w pielęgniarstwie;
- Dydaktyka medyczna;
- Badania naukowe
w pielęgniarstwie;
- Psychologia zdrowia;
- Opieka i edukacja zdrowotna
w chorobach przewlekłych;
Egzamin magisterski
- Zarządzanie w pielęgniarstwie;
- Dydaktyka medyczna;
- Endoskopia;
- Pielęgniarstwo epidemiologiczne;
- Poradnictwo
w pielęgniarstwie;
- Koordynowana opieka zdrowotna;
- Promocja zdrowia
i świadczenia profilaktyczne;
- Opieka i edukacja zdrowotna
w chorobach przewlekłych;
- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne;
- Pielęgniarstwo ratunkowe;
- Podstawy okulistyki
i pielęgniarstwa okulistycznego;
- Wady wzroku u dzieci;
- Podstawy onkologii
i pielęgniarstwa onkologicznego;
- Zasady terapii w onkologii;

- Podstawy otolaryngologii
i pielęgniarstwa otolaryngologicznego;
- Wady słuchu;
Egzamin magisterski
K2P_K006

Absolwent jest gotów do
wykazywania profesjonalnego podejFarmakologia i ordynowanie
ścia do strategii marketingowych
leków;
przemysłu farmaceutycznego i reklamy
jego produktów.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 25/19 Rektora
Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia
04 kwietnia 2019 r.

ZAJĘCIA I ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Nazwa kierunku studiów:

Pielęgniarstwo

Poziom studiów:

Studia drugiego stopnia 2019/2020

Profil studiów:

Praktyczny

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

Magister pielęgniarstwa

NAUKI SPOŁECZNE
ZakładaNazwa zajęć/ ne efekty
grupy zajęć
uczenia
się

Psychologia
zdrowia

Formy i metody kształcenia

Wykłady
Ćwiczenia
K2P_W00 Praca własna
1
K2P_U00 Wykład pro2
blemowy
K2P_K00 Dyskusja
4
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne
Praca w grupie

Wykłady
Praca własna

Pielęgniarstwo wielokulturowe

K2P_W01
4
Wykład proK2P_U01
blemowy
2
Dyskusja dydaktyczna

Sposoby weryfikacji
i oceniania efektów uczenia się

Kolokwium
Obserwacja zachowań
Aktywność podczas zajęć
Egzamin

Kolokwium
Obserwacja zachowań
Ocena pracy samokształceniowej

Treści programowe

1. Znaczenie wsparcia psychologicznego w zdrowiu,
niepełnosprawności i chorobie;
2. Adaptacja pacjenta
do życia
z chorobą , chorobą przewlekłą,
niepełnosprawnością;
1. Kulturowe i narodowościowe uwarunkowanie opieki
pielęgniarskiej;
2. Profesjonalna
praktyka pielęgniarska w kraju i
za granicą
z uwzględnieniem
różnic narodowościowych
i wyznaniowych;

Zarządzanie
w pielęgniarstwie

Prawo w
praktyce pielęgniarskiej

Dydaktyka
medyczna

Język angielski

K2P_W00
7
K2P_W00
8
K2P_U00
2
K2P_U01
0
K2P_U01
1
K2P_U01
3
K2P_K00
1
K2P_K00
3
K2P_K00
5

Wykłady
Ćwiczenia
Praca własna
Zajęcia praktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne
Praca w grupach
Projekt

Wykłady
Praca własna
K2P_W00
9
Wykład konK2P_U01 wersatoryjny
0
Dyskusja
przedmiotowa
Projekt
K2P_W01
5
K2P_U01
6
K2P_K00
1
K2P_K00
5
K2P_K00
3

K2P_U01
2

Wykłady
Ćwiczenia
Praca własna
Zajęcia praktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne w
grupach
Projekt
Ćwiczenia
Praca własna
Dyskusja
przedmiotowa

Kolokwium
Obserwacja zachowań
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć

Kolokwium
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć

Kolokwium
Obserwacja zachowań
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć
Egzamin

Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć
Egzamin

1. Zarządzanie opieką
pielęgniarską
w podmiotach
leczniczych;
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
w podmiotach
leczniczych;
3. Zarządzanie jakością opieki nad pacjentem w różnych placówkach
opieki medycznej;

1. Odpowiedzialność
cywilna, zawodowa, karna w zawodzie pielęgniarki;
2. Błędy medyczne w
pielęgniarstwie
i metody działań
zapobiegawczych;
1. Zasady i metody
dydaktyki medycznej;
2. Teorie nauczania i
uczenia się;
3. Realizacja procesu
dydaktycznego
w pielęgniarstwie;

Porozumiewanie się w
języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Kształcenia Językowych;

Ćwiczenia
praktyczne w
grupach
Projekt

ZAAWANSOWANA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA
ZakłaSposoby werydane
Formy i
fikacji
Nazwa zajęć/
efekty
metody
i oceniania
grupy zajęć
uczenia kształcenia
efektów uczesię
nia się
Wykłady
Praca własna
Zajęcia praktyczne
Kolokwium
Obserwacja
Wykład
zachowań
K2P_W0 konwersato- Ocena pracy
02
ryjny
samokształceEndoskopia
K2P_K0 Dyskusja
niowej
05
przedmioto- Aktywność
wa
podczas zajęć
Ćwiczenia
Ocena symulapraktyczne
cji medycznej
Studium
przypadku
Symulacja
medyczna
Wykłady
Ćwiczenia
Praca własna

Kolokwium
Obserwacja
zachowań
Ocena pracy
samokształceniowej
Aktywność
podczas zajęć
Egzamin

Farmakologia
i ordynowanie leków

K2P_W0
03
K2P_U0
07
K2P_K0
06

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

K2P_W0 Wykłady
Kolokwium
02
Praca własna Obserwacja
K2P_K0 Zajęcia prak- zachowań

Wykład
konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne

Treści programowe

1. Nowoczesne metody
badań endoskopowych i
znaczenie diagnostyczno
– lecznicze tych badań;
2. Opieka nad pacjentem
przygotowywanym do
badań endoskopowych i
po ich wykonaniu.
3. Zasady organizacji i
funkcjonowania pracowni endoskopowych;

1. Zasady stosowania terapii farmakologicznych
wybranymi produktami
leczniczymi;
2. Regulacje prawne dotyczące farmakoterapii;
3. Zasady ordynowania
produktów leczniczych,
wyrobów medycznych
oraz zasady wystawiania
recept;

1. Kliniczne postacie zakażeń
związanych
z

01

Poradnictwo
w pielęgniarstwie

Koordynowana opieka
zdrowotna

Promocja
zdrowia
i świadczenia
profilaktyczne

tyczne

Wykład
konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne
Studium
przypadku
Wykłady
K2P_W0
Praca własna
01
Zajęcia prakK2P_W0
tyczne
05
K2P_U0
01
Wykład
K2P_U0
konwersato08
ryjny
K2P_U0
Dyskusja
12
przedmiotoK2P_K0
wa
01
Ćwiczenia
K2P_K0
praktyczne
05
Studium
przypadku
Wykłady
K2P_W0 Praca własna
06
Zajęcia prakK2P_U0 tyczne
06
K2P_U0 Wykład
11
konwersatoK2P_U0 ryjny
13
Dyskusja
K2P_K0 przedmioto05
wa
Ćwiczenia
praktyczne
Projekt
K2P_W0 Wykłady
01
Praca własna
K2P_W0 Zajęcia prak05
tyczne
K2P_U0
01
Wykład
K2P_K0 konwersato-

Ocena pracy
samokształceniowej
Aktywność
podczas zajęć
Egzamin

Kolokwium
Obserwacja
zachowań
Ocena pracy
samokształceniowej
Aktywność
podczas zajęć
Egzamin

Kolokwium
Obserwacja
zachowań
Ocena pracy
samokształceniowej
Aktywność
podczas zajęć;

Kolokwium
Obserwacja
zachowań
Ocena pracy
samokształceniowej
Aktywność

udzielaniem świadczeń
zdrowotnych
2. Ocena ryzyka, zapobiegania
i monitorowania zakażeń ;
3. Edukacja personelu medycznego
w zakresie profilaktyki i
zwalczania zakażeń i
chorób zakaźnych;

1. Ocena stanu zdrowia
pacjenta
w
poradnictwie pielęgniarskim;
2. Postępowanie edukacyjne
i
terapeutyczne w opiece
nad pacjentem i jego rodziną;
3. Materiały edukacyjne
dla pacjenta
i jego rodziny w ramach
poradnictwa zdrowotnego;
1. Modele i zasady opieki
koordynowanej funkcjonujące
w Polsce i w wybranych
krajach świata;
2. Organizacja i koordynowanie udzielania
świadczeń medycznych;
3. Zasady koordynowania
programów zdrowotnych realizowanych
w podmiotach leczniczych;
1. Zadania i metody pracy
pielęgniarki w promocji
zdrowia oraz zasady
konstruowania programów promocji zdrowia;
2. Zasady tworzenia oraz

05

ryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne
Studium
przypadku
Projekt

podczas zajęć

ewaluacji programów
zdrowotnych oraz metody edukacji zdrowotnej;

Opieka i edukacja zdrowotna w
chorobach przewlekłych, w
tym:
 niewydolność
K2P_W0
krążenia
04
Wykłady
i zaburzenia rytK2P_W0
Praca własna
mu,
05
Zajęcia prak nadciśnienie tętK2P_W0
Opieka i edutyczne
nicze,
13
Kolokwium
kacja zdro niewydolności
K2P_U0
Obserwacja
wotna
Wykład
oddechowa,
02
zachowań
w chorobach
informacyj leczenie nerkoK2P_U0
Ocena pracy
przewlekłych
ny
zastępcze,
03
samokształceDyskusja
K2P_U0
niowej
 cukrzyca,
przedmioto04
Aktywność
 choroba nowowa
K2P_U0
podczas zajęć
tworowa,
Ćwiczenia
05
Ocena symula rany przewlekłe i
praktyczne
K2P_U0
cji medycznej
przetoki,
Studium
15
Egzamin
 ból,
przypadku
K2P_K0
 leczenie żywieSymulacja
04
niowe, tlenoteramedyczna
K2P_K0
pia ciągła
Pokaz
05
i wentylacja mechaniczna,
 zaburzenia
zdrowia psychicznego;
BADANIA NAUKOWE I ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA

Nazwa zajęć/
grupy zajęć
Badania naukowe
w pielęgniarstwie

Zakładane efekty
uczenia
się
K2P_W01
0
K2P_W01
1
K2P_K00
3

Formy i metody kształcenia
Ćwiczenia
Praca własna
Dyskusja
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne

Sposoby weryfikacji
i oceniania efektów uczenia się
Kolokwium
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć

Treści programowe

1. Problematyka
badań naukowych
w pielęgniarstwie;
2. Metody i tech-

niki badawcze
stosowane w
badaniach naukowych;
3. Samodzielne
prowadzenie
badań naukowych;

Projekt

Statystyka medyczna

Informacja naukowa

Praktyka pielęgniarska oparta
na dowodach
naukowych

Wykłady
Ćwiczenia
K2P_W00 Praca własna
1
K2P_W00 Wykład kon8
wersatoryjny
K2P_W01 Dyskusja
0
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne
Projekt

Kolokwium
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć

Ćwiczenia
K2P_W01 Praca własna
0
K2P_U01 Dyskusja
4
przedmiotowa
K2P_K00 Ćwiczenia
2
praktyczne
Projekt

Kolokwium
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć;

K2P_U00
9
K2P_U01
4
K2P_K00
2

Wykład
Praca własna
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Projekt

Ocena pracy samokształceniowej
Egzamin

1. Metody analizy
i interpretacji
danych oraz
formułowania
wniosków ;
2. Wykorzystanie
technik i narzędzi statystycznych do pracy
naukowej;
3. Zasady przygotowania
i wykorzystywania baz danych;
1. Źródła naukowej informacji
medycznej;
2. Wykorzystanie
specjalistycznej
literatury naukowej i naukowych baz danych i informacji;
1. Zasady praktyki
opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence
based medicine)
2. Zasady praktyki
opartej na dowodach naukowych w pielęgniarstwie (evidence based
nursing practi-

ce);
Wykład
Praca własna
Pielęgniarstwo
w perspektywie
międzynarodowej

K2P_W01
0
Wykład konK2P_W01 wersatoryjny
2
Dyskusja
przedmiotowa
Projekt

Kolokwium
Ocena pracy samokształceniowej

1. Kształcenie
przeddyplomowe
i podyplomowe
pielęgniarek w
Polsce
i
innych krajach;
2. Regulacje
prawne dotycząc uznania
kwalifikacji zawodowych w
różnych krajach
w Europie i na
świecie;
3. Współczesne
kierunki rozwoju systemu
opieki pielęgniarskiej
w różnych krajach;

DO DYSPOZYCJI UCZELNI – ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Nazwa zajęć/
grupy zajęć

Zaawansowane
zabiegi resuscytacyjne

Zakładane efekty
uczenia
się

K2P_W0
01
K2P_W0
02
K2P_U00
1
K2P_U00
3
K2P_K00
5

Formy i metody kształcenia
Wykład
Praca własna
Zajęcia praktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne
Symulacja
medyczna
Studium
przypadku

Sposoby weryfikacji
i oceniania efektów uczenia się

Kolokwium
Obserwacja zachowań
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć
Ocena symulacji
medycznej

Treści programowe

1. Dobór i zastosowanie w
praktyce klinicznej zabiegów resuscytacyjnych w stanach zagrożenia życia;
2. Kształtowanie
umiejętności
interwencji i
opieki pielęgniarskiej nad
pacjentem w
stanach zagrożenia życia

Pielęgniarstwo
ratunkowe

Podstawy okulistyki
i pielęgniarstwa okulistycznego

K2P_W0
01
K2P_W0
02
K2P_U00
1
K2P_U00
3
K2P_K00
5

K2P_W0
01
K2P_W0
02
K2P_U00
1
K2P_U00
3
K2P_K00
5

Wykład
Praca własna
Zajęcia praktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne
Projekt

Wykład
Praca własna
Zajęcia praktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne
Symulacja
medyczna

Kolokwium
Obserwacja zachowań
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć

Kolokwium
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć
Ocena symulacji
medycznej

1. Rozpoznanie
stanów zagrożenia życia,
monitorowanie
pacjentów metodami przyrządowymi i
bezprzyrządowymi;
2. Algorytmy postępowania resuscytacyjnego
w zakresie
podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych
(BLS – basic life support) i
zaawansowanego podtrzymywania życia
(ALS – advanced life
support);
3. Procedury zabezpieczenia
medycznego w
zdarzeniach i
sytuacjach
szczególnych,
takich jak skażenia chemiczne, radiacyjne i
biologiczne
1. Choroby narządu wzroku,
zasady diagnozowania, leczenia
i postępowania
terapeutycznego
w najczęstszych chorobach okulistycznych oraz

specyfikę opieki pielęgniarskiej w chorobach narządu
wzroku;
2. Zaawansowana
indywidualna
opieka nad pacjentem
ze
schorzeniami
narządów
wzroku
oraz
udzielanie
pierwszej pomocy w niektórych sytuacjach
tj. urazach mechanicznych,
termicznych i
chemicznych.

Studium
przypadku

Wady wzroku
u dzieci

Podstawy onkologii
i pielęgniarstwa onkologicznego

K2P_W0
01
K2P_W0
02
K2P_U00
1
K2P_U00
3
K2P_K00
5

K2P_W0
01
K2P_W0
02
K2P_U00
1
K2P_U00

Wykład
Praca własna
Zajęcia praktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne
Symulacja
medyczna
Studium
przypadku

Wykład
Praca własna
Zajęcia praktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa

Kolokwium
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć
Ocena symulacji
medycznej

Kolokwium
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć
Ocena symulacji
medycznej

1. Obraz kliniczny schorzeń
wzroku
u dzieci;
2. Metody diagnozowania
najczęściej występujących
schorzeń narządów wzroku
u dzieci;
3. Zaawansowana
indywidualna
opieka nad
dzieckiem ze
schorzeniami
narządów
wzroku;

1. Współczesne
kliniczne podstawy chorób
nowotworowych oraz
współczesne
metody terapii
stosowanych w

3
Ćwiczenia
K2P_K00 praktyczne
5
Symulacja
medyczna

Zasady terapii
w onkologii

Podstawy otolaryngologii
i pielęgniarstwa
otolaryngologicznego

K2P_W0
01
K2P_W0
02
K2P_U00
1
K2P_U00
3
K2P_K00
5

K2P_W0
01
K2P_W0
02
K2P_U00
1
K2P_U00
3
K2P_K00
5

Wykład
Praca własna
Zajęcia praktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne
Studium
przypadku

Wykład
Praca własna
Zajęcia praktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Ćwiczenia
praktyczne
Symulacja
medyczna
Studium

onkologii;
2. Pielęgnowanie
pacjenta z chorobą nowotworową leczonego
systemowo;
3. Wsparcie terapeutyczne
i psychologiczne w opiece
nad pacjentem
z chorobą nowotworową
i jego rodziną;
Kolokwium
Obserwacja zachowań
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć

Kolokwium
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć
Ocena symulacji
medycznej

1. Podstawy kliniczne chorób
nowotworowych oraz
współczesne
metody terapii
stosowanych
w onkologii;
2. Zaawansowana
opieka pielęgniarska nad
pacjentem z
chorobą nowotworową;
3. Metody opieki
nad pacjentem
po chemioterapii i radioterapii;
1. Zagadnienia z
zakresu laryngologii, foniatrii, audiologii,
w tym przyczyny, przebieg, metody
leczenia w chorobach uszu,
nosa, gardła,
zatok przynosowych, jamy
ustnej i krtani

u dorosłych
oraz specyfikę
opieki nad pacjentem ze
schorzeniami
otolaryngologicznymi;
2. Metody diagnostyczne
w otolaryngologii, ze szczególnym
uwzględnieniem metod
w zaburzeniach
słuchu i mowy
oraz opieka nad
pacjentem;

przypadku

Wady słuchu

Seminarium magisterskie

K2P_W0
01
K2P_W0
02
K2P_U00
1
K2P_U00
3
K2P_K00
5

K2P_W0
10
K2P_W0
11

Wykład
Praca własna
Zajęcia praktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
przedmiotowa
Studium
przypadku
Projekt

Praca własna
Seminarium
magisterskie

Kolokwium
Ocena pracy samokształceniowej
Aktywność podczas zajęć

Ocena pracy
własnej studenta

1. Obraz kliniczny wad słuchu
u pacjentów
dorosłych i
dzieci;
2. Metody diagnozowania
najczęściej występujących
wad narządów
słuchu u pacjentów w różnym wieku;
3. Zaawansowana
indywidualna
opieka nad pacjentem z wadą
słuchu;
Przygotowanie
pracy magisterskiej

PRAKTYKI ZAWODOWE – wymiar, forma i zasady odbywania:
Sposoby
Formy i zasady
weryfikacji
Treści programowe
Nazwa zajęć/
Wymiar odbywania prak- i oceniania
grupy zajęć
tyki
efektów
uczenia się
Zarządzanie pie- 20 godzin Praktyka w szpi- Karta zaliKształtowanie umiejętlęgniarstwie
1 punkt
czenia prakności z dziedziny zarzą-

Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych

ECTS

talu
Semestr III

tyki

40 godzin
2 punkty
ECTS

Praktyka w szpitalu
Semestr I

Karta zaliczenia praktyki

Praktyka w szpitalu lub placówce
opieki długoterminowej
Semestr II

Karta zaliczenia praktyki

Wentylacja me- 40 godzin
chaniczna długo- 2 punkty
terminowa
ECTS
w opiece stacjonarnej i domowej

dzania oraz dyscyplin
pokrewnych mających
zastosowanie w zarządzaniu
w
pielęgniarstwie.
Przygotowanie studentów do zarządzania
opieką pielęgniarską w
zakładach opieki zdrowotnej, zorganizowania
stanowisk pracy, zarządzania zasobami ludzkimi;
Nabycie i doskonalenie
umiejętności pielęgnacyjno-opiekuńczych
wobec pacjentów z chorobą przewlekłą z
uwzględnieniem nowoczesnych metod i zabiegów leczniczych.
Praktyczne nabycie i
doskonalenie umiejętności edukacji pacjentów i
ich rodzin w chorobach
przewlekłych
z
uwzględnieniem przygotowania ich do samoopieki i profilaktyki
powikłań.
Nabycie umiejętności
wdrażania kompleksowej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą na różnym etapie
choroby i w jej zaostrzeniach.
Nabycie i doskonalenie
umiejętności pielęgnacyjno-opiekuńczych
wobec pacjentów wentylowanych mechanicznie leczonych
w szpitalu;
Nabycie i doskonalenie
umiejętności pielęgnacyjno-opiekuńczych
wobec pacjentów wentylowanych mechanicznie objętych opieką dłu-

Pracownia endoskopowa

40 godzin
2 punkty
ECTS

Praktyka w pracowni endoskopowej
Semestr II

Karta zaliczenia praktyki

Opieka onkologiczna

40 godzin
2 punkty
ECTS

Praktyka w szpitalu
Semestr III

Karta zaliczenia praktyki

Podstawowa
opieka zdrowotna

20 godzin
1 punkt
ECTS

Praktyka w placówce podstawowej opieki
zdrowotnej
Semestr I

Karta zaliczenia praktyki

goterminową w warunkach domowych;
Kształtowanie umiejętności opieki nad pacjentem przygotowywanym
do badań endoskopowych i po ich wykonaniu.
Doskonalenie umiejętności pielęgnacyjnoopiekuńczych wobec
pacjentów z chorobą
onkologiczną na różnym
etapie rozwoju choroby;
Udział w terapii bólu i
psychoterapii;
Nabycie i doskonalenie
umiejętności pielęgnacyjno-opiekuńczych i
edukacyjnych wobec
pacjentów podstawowej
opieki zdrowotnej

INNE

Nazwa zajęć/
grupy zajęć

Egzamin magisterski

Zakładane
efekty uczenia się

K2P_W002
K2P_W015
K2P_U002
K2P_U009
K2P_U014
K2P_K004
K2P_K001
K2P_K005

Sposoby weryfikacji
Formy i metody
i oceniania
kształcenia
efektów
uczenia się

Ocena umiejętności, wiedzy i
kompetencji
społecznych
absolwenta
przez komisję
egzaminacyjną

Egzamin
praktyczny
Egzamin teoretyczny

Treści programowe

Zweryfikowanie umiejętności, wiedzy
i kompetencji społecznych absolwenta osiągniętych w toku studiów, niezbędnych do
podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz podniesienie kompetencji
zawodowych uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 25/19 Rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 04 kwietnia 2019 r.

WA R UNK I R EA L I ZA C J I P RO GR AM U S TU D IÓ W
Pielęgniarstwo

Nazwa kierunku studiów:

Studia drugiego stopnia 2019/2020

Poziom studiów:
Profil studiów:

Praktyczny

Wskaźniki dotyczące programu studiów
Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Nazwa wskaźnika

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na ocenia- 4 SEMESTRY
nym kierunku na danym poziomie
120 punktów ECTS
Łączna liczba godzin zajęć
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne

2 075 h

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

12 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym

63 ECTS
63 ECTS
23 ECTS
W TYM 6 ECTS JEZYK
OBCY

10 ECTS
200 h

Wymiar praktyk zawodowych
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego
Razem:
Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne
Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Zarządzanie pielęgniarstwie

Ćwiczenia
Zajęcia praktyczne
Praktyka zawodowa

Dydaktyka medyczna

Ćwiczenia
Zajęcia praktyczne

Łączna liczna godzin zajęć
stacjonarne/niestacjonarne
70
10

Liczba
ECTS

punktów

5

20

1

30
10

2

Farmakologia i ordynowanie
produktów leczniczych
Promocja
zdrowia
i świadczenia profilaktyczne
Badania
naukowe
w pielęgniarstwie
Statystyka medyczna

Ćwiczenia

Informacja naukowa

Ćwiczenia

Endoskopia

Zajęcia praktyczne

Pracownia endoskopowa

Praktyka zawodowa

Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Poradnictwo w pielęgniarstwie
Koordynowana opieka zdrowotna
Opieka i edukacja zdrowotna
w chorobach przewlekłych
Praktyka pielęgniarska oparta
na dowodach naukowych
Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne/Pielęgniarstwo
ratunkowe
Podstawy okulistyki
i pielęgniarstwa okulistycznego/Wady wzroku u dzieci
Podstawy onkologii
i pielęgniarstwa onkologicznego/Zasady terapii w onkologii
Podstawy otolaryngologii
i pielęgniarstwa otolaryngologicznego/ Wady słuchu
Psychologia zdrowia

Zajęcia praktyczne

Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych
Wentylacja mechaniczna
długoterminowa w opiece
stacjonarnej i domowej
Opieka onkologiczna
Podstawowa opieka zdrowotna
Razem

Praktyka zawodowa

Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Zajęcia praktyczne
Zajęcia praktyczne
Zajęcia praktyczne
Zajęcia praktyczne
Zajęcia praktyczne
Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

60

3

50

2

70

4

65
35

3
2

50

2

40

2

60

3

40

2

30

1

360

15

40

2

20

1

30

1

25
1

Zajęcia praktyczne

25

Zajęcia praktyczne

25

1

1
Ćwiczenia

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa

40

2

40

2

40

2

40

2

20

1

1 345

63

Zajęcia lub grupy zajęć - kompetencji inżynierskich / do wykonywania zawodu nauczyciela
Nazwa
zajęć/grupy
zajęć
Dydaktyka medyczna

Forma/formy zajęć
Wykłady
Ćwiczenia
Praca własna
Zajęcia praktyczne

Razem:

Łączna liczna godzin zajęć
stacjonarne/niestacjonarne
10
10
45
10
75

Liczba punktów ECTS
3

3

Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych
obcych

Nazwa programu/zajęć/grupy zajęć

Forma realizacji

Semestr

Forma
studiów

w językach

Język wykładowy

Liczba studentów
(w tym niebędących obywatelami polskimi)

Brak

Zgodność programu studiów z misją i strategią Uczelni oraz potrzebami społeczno - gospodarczymi i losami zawodowymi absolwentów
Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia ma charakter praktyczny.
Odbywa się to w ramach zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz ćwiczeń laboratoryjnych w warunkach
symulowanych. Student zdobywa wiedzę szczegółową

i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa.

Student będzie posiadał umiejętności w zakresie: rozwiązywania problemów zawodowych, związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze
specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; określania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanu zdrowia pacjenta oraz wdrażania ich do praktyki zawodowej; prowadzenia badań naukowych; organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej; opracowywania zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską; opracowywania i
wdrażania do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej; dokonywania wyboru

i stosowania określonych metod, technik organizatorskich i

techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawniania
pielęgniarstwa; dokonywania wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosowania wybranych z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy
osiągnąć; opracowywania programu edukacji zdrowotnej

i realizowania ich

w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.
Absolwent przygotowany będzie do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w

szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w
podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po
uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).
Studia przygotowują absolwenta do podjęcia nauki na studiach trzeciego stopnia

Liczba dopuszczalnego deficytu punktów po poszczególnych semestrach:
po I semestrze 8 pkt ECTS
po II semestrze 12 pkt ECTS
po III semestrze 16 pkt ECTS
po IV semestrze 0 pkt ECTS

