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Rekrutacja 2021/2022 

Pielęgniarstwo – studia II stopnia - magisterskie 

 

Deklaruję wybór grupy na zajęcia fakultatywne * 

 
Przedmioty będą  realizowane na I roku studiów w semestrze 1 i 2 

 

Moduł Przedmiot nr 1* Wybór 1** Przedmiot nr 2* Wybór 2** 

 

1.  

1. Nowe kompetencje w 

pielęgniarstwie II 

 
(obowiązkowo zaznaczają kandydaci, 

którzy ukończyli studia licencjackie 

pielęgniarskie  przed  2018r., 

pozostali kandydaci zaznaczają 

dobrowolnie). 

Proces kształcenia na studiach 
drugiego stopnia jest zorganizowany 
w sposób umożliwiający studentom 
będącym absolwentami studiów 
pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli 
kształcenie przed rokiem 
akademickim 2016/2017 i nie 
ukończyli kursu Dziennik Ustaw – 104 
– Poz. 1573 – 104 – specjalistycznego, 
o którym mowa w art. 15a ust. 2 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 
zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.), 
osiągnięcie szczegółowych efektów 
uczenia się określonych dla studiów 
pierwszego stopnia w zakresie 
wystawiania recept na leki, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego i wyroby medyczne, 
niezbędne do kontynuacji leczenia w 
ramach realizacji zleceń lekarskich. 

 2. Nowoczesne techniki 

diagnostyki i leczenie 

niepłodności II 

 
(obowiązkowo zaznaczają 

kandydaci, którzy ukończyli studia 

licencjackie pielęgniarskie po  

2018r., pozostali kandydaci 

zaznaczają dobrowolnie). 

Proces kształcenia na studiach 
drugiego stopnia jest 
zorganizowany w sposób 
umożliwiający studentom będącym 
absolwentami studiów pierwszego 
stopnia, którzy rozpoczęli 
kształcenie przed rokiem 
akademickim 2016/2017 i nie 
ukończyli kursu Dziennik Ustaw – 
104 – Poz. 1573 – 104 – 
specjalistycznego, o którym mowa 
w art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 
r. poz. 576, z późn. zm.), osiągnięcie 
szczegółowych efektów uczenia się 
określonych dla studiów pierwszego 
stopnia w zakresie wystawiania 
recept na leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego i wyroby medyczne, 
niezbędne do kontynuacji leczenia 
w ramach realizacji zleceń 
lekarskich. 

 

 
 

…………………………………….. 

Podpis kandydata 

 

*grupa zostanie utworzona przy minimalnej liczbie 20 studentów  

**proszę wstawić znak ,,X,, przy odpowiednim wyborze. W każdym module należy zaznaczyć 

jeden znak ,,X,, 
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     nazwisko i imię 
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            Kierunek 

 

……………………………… 
licencjackie/magisterskie 
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Informacja o kompetencjach cyfrowych kandydatów  

oraz ich zasobach sprzętowych do kształcenia z wykorzystaniem  

metod i technik kształcenia na odległość 

 

OŚWIADCZAM, ŻE 

l.p. PALTFORMA 

Umiem* 

uczestniczyć 

w zajęciach 

rozwiązywać 

zadania 

rozwiązywać 

testy zaliczeniowe 

/egzaminacyjne 

odbierać i 

przesyłać 

materiały 

dydaktyczne 

1 MS TEAMS   
  

2 MOODLE   
  

3 GOOGLE MEET   
  

4 

INNE 

Jakie? 

 

………………………………….. 

  

  

 

l.p. PALTFORMA 

Potrzebuję wsparcia* 

przeszkolenia instrukcji 
dostępu do komputera 

na terenie Uczelni 

dostępu do Internetu 

na terenie Uczelni 

1 MS TEAMS 
    

2 MOODLE 
    

3 
GOOGLE 

MEET 

    

4 
INNE 

Jakie? 

    

*wstawić X we właściwe miejsce 
            …………………………………….. 

                                                     Podpis kandydata 
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     Nazwisko i imię 
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Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Wybór grupy – język angielski* 

 

Deklaruję wybór stopnia zaawansowania grupy  

do nauki języka angielskiego 

 

Przedmiot będzie realizowany na I roku studiów w semestrze 2  

oraz II roku studiów w semestrze  3 i 4 

Studia II stopnia - magisterskie** 

l.p. Kierunek 
Grupa 

podstawowa 

Grupa 

średniozaawansowana 

Grupa 

zaawansowana 

1 Pielęgniarstwo    

 

 

…………………………………….. 

Podpis kandydata 

 

*grupa zostanie utworzona przy minimalnej liczbie 20 studentów  

**proszę wstawić znak ,,X,, przy odpowiednim wyborze 

 


