
Efekty uczenia się dla kierunku i ich relacje z efektami uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów: 

( nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów  

a zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się) 

Pielęgniarstwo 

Nazwa kierunku studiów jest adekwatna do zakładanych efektów uczenia się 

oraz zgodna z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 

lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. 2019, poz. 1573) oraz  Dyrektywami 36/2005r.; 55/2013/UE 

Poziom kształcenia: 

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia 

Poziom kształcenia określony dla kierunku odpowiada efektom uczenia się, 

celom i zakresowi kształcenia na tym kierunku 

oraz 

jest zgodny z  Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach pielęgniarki i 

położnej (Dz. U. 2011.174.1039 ze zmianami)., ww. standardem kształcenia i 

ww. dyrektywami UE 

 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Praktyczny 

Profil kształcenia określony dla kierunku odpowiada efektom uczenia się, celom i zakresowi 

kształcenia na tym kierunku 

oraz 

jest zgodny z  Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 

2011.174.1039 ze zmianami)., ww. standardem kształcenia i ww. dyrektywami UE 



Umiejscowienie kierunku w dziedzinach nauki 

 i dyscyplinach naukowych: 

(wraz z uzasadnieniem)* 

1. Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: 

Dyscypliny: 

a. dyscyplina wiodąca: 

                           Nauki o Zdrowiu - 78% 

b. Nauki Medyczne  - 19% 

 

2. Dziedzina  nauk społecznych : 

Dyscypliny: 

Nauki socjologiczne - 1% 

Pedagogika -  0,5% 

Psychologia - 1,5% 

 

Uzasadnienie: 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki. 
                                                                                                            

Pielęgniarstwo- zawód interdyscyplinarny, zorientowany na wykonywanie 

świadczeń dedykowanych ludziom w różnym wieku i o różnych cechach 

demograficznych, w stanie zdrowia, różnych stanach klinicznych, z różnymi 

problemami biopsychospołecznymi. Świadczeń pielęgnacyjnych, 

profilaktycznych, edukacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, 



rehabilitacyjnych i ratunkowych realizowanych w miejscu zdarzenia, miejscu 

pobytu pacjenta/podopiecznego, podmiotach ambulatoryjnych i stacjonarnych 

opieki zdrowotnej, opiekuńczych oraz pomocy społecznej.    

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego 

stopnia, w związku z powyższym, wykazuje interdyscyplinarny charakter 

powiązany z różnymi dziedzinami nauki, tj.  dziedziną  nauk medycznych i 

nauk o zdrowiu oraz dziedziną nauk społecznych. Powiązania te dotyczą 

zarówno charakterystyki sylwetki absolwenta, jak  i programu studiów. 

Również efekty uczenia się oraz cele i zakres kształcenia, określone dla 

kierunku pielęgniarstwo odpowiadają wskazanym dziedzinom i dyscyplinom 

naukowym.  

Efekty uczenia się są : 

- zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz profilem praktycznym studiów 

oraz  z  szóstym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji 

- specyficzne  i zgodne z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami w 

zakresie dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek jest przyporządkowany, 

a także stanem praktyki  w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej 

oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku kształcenia 

- możliwe do osiągnięcia i sformułowane w sposób zrozumiały, pozwalający na 

stworzenie systemu ich weryfikacji 

oraz  

uwzględniają w szczególności umiejętności praktyczne, komunikowania się w 

języku obcym i kompetencje społeczne niezbędne w działalności zawodowej 

właściwiej dla kierunku studiów.  

 

Umiejscowienie kierunku w ww. dziedzinach nauki  i dyscyplinach naukowych 



jest zgodne z: 

- Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 

r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 2019, poz. 

1573),  

-Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039  

  ze  zmianami) 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września  

2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin 

artystycznych  (Dz.U.2018 poz.1818). 

- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.  

   U.  z 2018 r. poz. 1668, ze zmianami), 

- Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

   o szkolnictwie  wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, ze. zmianami). 

- Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  
   (Dz.U.2018, poz. 2153 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 25 października 2018 w sprawie     

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym  Systemie. Kwalifikacji), 
- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018  

  r. w  sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami). 

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie  

   rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych  

  i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie  

  bez    lecenia lekarskiego ( Dz. U. 2017 r. poz. 497), 

-aktualnymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń  

   gwarantowanych z poszczególnych zakresów świadczeń zdrowotnych 

 


