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PROGRAM STUDIÓW
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH
IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO W KIELCACH
(obowiązuje od 1 października 2019 r.)
PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO., PROFIL PRAKTYCZNY, STUDIA II
STOPNIA, TRYB STACJONARNY I NIESTACJONARNY - ZGODNY Z USTAWĄ Z DNIA 20 LIPCA
2018 R. PPRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE, ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE STUDIÓW ORAZ
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z DNIA 26 LIPCA 2019
ROKU W SPRAWIE STANDARDÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA
ZAWODU

LEKARZA,

LEKARZA

DENTYSTY,

FARMACEUTY,

PIELĘGNIARKI,

POŁOŻNEJ,

DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO, FIZJOTERAPEUTY I RATOWNIKA MEDYCZNEGO (Dz. U. z
2019 r. poz. 1573).

I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów.
Kierunek działa na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25.07.2016 roku. Na kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia

trwają 4 semestry i

prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, profil praktyczny. W trakcie trwania
studiów studenci muszą uzyskać 120 punktów ECTS, które odpowiadają 1300 godzinom
nauki. Studenci studiów pielęgniarstwa II stopnia uzyskują punkty ECTS objęte programem
studiów w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia. Zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone są
odrębnie. Studenci zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych realizują
obligatoryjne praktyki zawodowe w wymiarze 200 godzin (10 ECTS).

Program studiów przewiduje uzyskiwanie efektów uczenia

się

w

ramach

zajęć

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik uczenia się na odległość (zgodnie
z planem studiów). Studia kończą się po złożeniu egzaminu dyplomowego z uzyskaniem
tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.
Kierunek studiów pielęgniarstwo oferuje gruntowne wykształcenia na poziomie
studiów magisterskich z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia określonych
zgodnie z Rozrządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza,
lekarza

dentysty,

farmaceuty,

pielęgniarki,

położnej,

diagnosty

laboratoryjnego,

fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1573) dla kwalifikacji na
poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Proces dydaktyczny składa się z przedmiotów prowadzonych w formie wykładów,
seminariów i praktyk zawodowych, podzielonych na:


przedmioty z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych,,



przedmioty z zakresu zaawansowanej praktyki pielęgniarstwa,



przedmioty z zakresu badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa,



przedmioty do dyspozycji uczelni i przedmioty do wyboru,



praktyki zawodowe.
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych grup ujęte są w planach studiów

i programach studiów dla kierunku (załącznik nr 1 Siatka dla kierunku pielęgniarstwo II
stopnia).
Proponowany program studiów służy zdobywaniu dogłębnej, wiedzy teoretycznopraktycznej. Program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do podejmowania
samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z obowiązującymi
procedurami i standardami działań i decyzji na rzecz pacjenta i środowiska lokalnego.
Absolwent kierunku pielęgniarstwo studiów II stopnia:
1) posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
2) w zakresie umiejętności potrafi:
a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w
sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich
realizacji,
b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz
wdrażać je do praktyki zawodowej,

c) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki
w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń
oraz prowadzenia wymiany informacji,
d) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i
koncepcji opieki,
e) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
f) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w
zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio
do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości
opieki pielęgniarskiej,
i) dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki
zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu
pielęgniarstwa,
j) dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z
nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
k) opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego
środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.
II. Kierunek pielęgniarstwo jest prowadzony w formie studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych, na II stopniu kształcenia o profilu praktycznym.
III. Liczba semestrów realizowanych w trakcie studiów obejmuje 4 semestry.
IV. Liczbę punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów wynosi 120 pkt. ECTS.
V. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister pielęgniarstwa.
VI. Efekty uczenia się i treści programowe zapewniające uzyskanie tych efektów określono
w sylabusach przedmiotowych, które stanowią załącznik nr 2 niniejszego programu studiów.
VII. Łączna liczba godzin zajęć: 1300 godzin z bezpośrednim udziałem nauczyciela
akademickiego.
VIII. Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta
w trakcie całego cyklu kształcenia określony jest w:


sylabusach przedmiotowych - załącznik nr 2 niniejszego programu studiów,



systemie weryfikacji zdobywania efektów uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo
WSEPiNM -załącznik nr 3 niniejszego programu studiów,



zasadach dokumentowania efektów uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo w
WSEPiNM- załącznik nr 4 niniejszego programu studiów,

IX. Łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia
wynosi na studiach stacjonarnych 120 pkt. ECTS.
X. Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk
społecznych i humanistycznych wynosi 23 pkt. ECTS.
XI. Liczba punktów ECTS jaką student może uzyskać w ramach zajęć z dziedziny
zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej wynosi 40 pkt. ECTS.
XII. Wymiar praktyk zawodowych wynosi 200 godzin dydaktycznych.
XIII. Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo związane z opieką nad człowiekiem
zdrowym i chorym stanowi integralną część procesu kształcenia, którego celem jest
kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
Podstawę prawną Regulaminu kształcenia praktycznego na kierunku studiów
pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Medycznych WSEPiNM stanowi:
 ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz.
1668), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r.
Nr 217 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 123 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w
sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1573),
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2012 r. poz.
970),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 październik 2020 zmieniające
rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej,
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 zmieniające
rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej,
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
XIV. Liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach studenckich praktyk
zawodowych wynosi 10 pkt. ECTS.

Celem praktyk zawodowych jest umożliwienie studentom pogłębienia doświadczenia
zawodowego, a tym samym zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy. Odbycie
praktyk daje studentom możliwość poszerzenia kompetencji, a podmiotom oferującym
praktyki - możliwość wyboru przyszłych kandydatów do pracy.
Praktyki mają charakter praktyk obligatoryjnych i odbywają się zgodnie z planem
studiów. Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w 1,2,3,4 semestrze, w łącznym
wymiarze 200 godzin za co uzyskują 10 pkt. ECTS.
Miejsce odbywania praktyk:


Szpitale;



Poradnie specjalistyczne:



ZOL-e;



Hospicja;



DPS-y;

XV. Program studiów umożliwia studentowi wybór przedmiotów w wymiarze 90 godzin
którym przypisano 6 pkt. ECTS,
XVI. Określone w programie studiów efekty uczenia się uwzględniają efekty w zakresie
znajomości języka obcego na poziomie B2.
XVII. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, przewidziane w programie studiów
o profilu praktycznym, są prowadzone:
 w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej,
 w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów.
XVIII. Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu. Podstawę oceny
stanowią następujące dokumenty:
 system weryfikacji zdobywania efektów uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo
WSEPiNM – załącznik nr 3 niniejszego programu studiów,
 zasady dokumentowania efektów uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo
WSEPiNM, załącznik nr 4 niniejszego programu studiów.

XIX. Przyporządkowanie do dziedzin i dyscyplin:

Punkty ECTS
Rodzaj dziedziny i dyscypliny
liczba godzin

Liczba punktów
ECTS
23

Dziedzina nauk społecznych i
humanistycznych

270

Zaawansowana praktyka pielęgniarska

510

40

Badania naukowe i rozwój
pielęgniarstwa

170

15

Praktyki zawodowe

200

10

Godziny do dyspozycji uczelni

150

12

XX. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia
przez absolwenta kierunku:
Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na
kierunku pielęgniarstwo:
1)posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
2) w zakresie umiejętności potrafi:
a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem
decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i
warunków ich realizacji,
b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta
oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
c) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać
ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia
jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
d) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych
teorii i koncepcji opieki,
e) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
f) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w
praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym
(pielęgniarek i położnych),
g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu
odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny
jakości opieki pielęgniarskiej,

i) dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i
techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i
usprawnianiu pielęgniarstwa,
j) dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować
wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy
osiągnąć,
k) opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do
wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności
lokalnych.
XXI. Możliwości zatrudnienia absolwentów obejmuje następujące podmioty gospodarcze:


Szpitale,



Poradnie specjalistyczne;



ZOL-e;



DPS-y;



Hospicja;



Instytucje oświatowe;



Instytucje administracja państwowej i samorządowej;



Własna działalność gospodarcza.

XXII. Kontynuacja kształcenia przez absolwentów studiów: Absolwenci mogą ubiegać się o
przyjęcie na studia doktoranckie oraz kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych.
XXIII. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia jest przygotowany do pracy:





w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach
kierowniczych,
w administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie,
w instytucjach oświatowych,
jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

W zakresie wiedzy posiada:



specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,
znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do
wykonywania zawodu pielęgniarki;

W zakresie umiejętności potrafi:



określać standardy profesjonalnej opieki oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w
sytuacjach trudnych,










rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności i
aktywnie w nich uczestniczyć,
organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską,
organizować i nadzorować pracę własną i pracę zespołu pielęgniarskiego,
wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne,
opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania,
zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
opracowywać założenia polityki kadrowej,
dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,
opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny
jakości opieki pielęgniarskiej.

XXIV. Zasady rekrutacji:
Nad przebiegiem rekrutacji czuwa Dział Rekrutacji Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych w Kielcach.
Zasady rekrutacji i przyjęć na wszystkie kierunki studiów, zgodnie ze Statutem
WSEPiNM, określa corocznie Senat.
Wstęp na studia stacjonarne i niestacjonarne dla wszystkich kierunków
następuje na podstawie złożonych dokumentów uprawniających do podjęcia studiów
wyższych, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje o rekrutacji są rozpowszechniane w formie
elektronicznej na stronie internetowej www.wsepinm.edu.pl, w formie tradycyjnej w
postaci informatorów, które otrzymują kandydaci w trakcie spotkań z
przedstawicielami Uczelni (między innymi w ramach targów edukacyjnych, „dni
otwartych drzwi”, wizyt przedstawicieli Uczelni w szkołach średnich, wizyt uczniów
szkół średnich w WSEPiNM). Informacja o rekrutacji na studia drugiego stopnia na
kierunku pielęgniarstwo jest przekazywana absolwentom studiów pierwszego stopnia
oraz instytucjom współpracującym z Wydziałem Nauk Medycznych.
Oferta kształcenia skierowana jest przede wszystkim do absolwentów
licencjatu pielęgniarstwa regionu świętokrzyskiego, jak również kandydatów z innych
regionów Polski. Kandydaci to głównie absolwenci wywodzący się z małych
ośrodków miejskich i wsi, dla których studia na terenie regionu stanowią praktycznie
jedyną możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym. Znaczną część
naszych studentów stanowią osoby pracujące, dla których Uczelnia tworzy warunki
rozwoju zawodowego i możliwości kształcenia ustawicznego.
XXV. Wymagania ogólne:
Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo wymagane jest
uzyskanie wszystkich efektów uczenia się zgodnie z Rozrządzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty,
pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1573) na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

XXVI. Efekty Kształcenia – Załącznik nr 5

Załączniki:
Załącznik numer 1
Plan studiów - Siatka dla kierunku pielęgniarstwo.
Załącznik numer 2
Sylabusy przedmiotowe dla kierunku pielęgniarstwo.
Załącznik numer 3
System weryfikacji zdobywania efektów uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo.
Załącznik numer 4
Zasady dokumentowania efektów uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo.
Załącznik numer 5
Efekty kształcenia.

