
Informacje ogólne o kierunku studiów

Nazwa kierunku studiów PIELĘGNIARSTWO
Poziom kształcenia studia II stopnia
Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 4; 120 ECTS
Profil kształcenia ogólnoakademicki
Formy studiów stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta magister pielęgniarstwa
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji VII



kierunek - pielęgniarstwo
poziom studiów - studia II stopnia
forma - studia  stacjonarne i niestacjonarne

cykl kształcenia 2020-2022
rok akademicki 2020/2021
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Badania naukowe w pielęgniarstwie 3 30 20 10 Egzamin 
Badania naukowe w pielęgniarstwie są usystematyzowanym procesem 
badawczym mającym na celu rozwój wiedzy z zakresu ważnych elementów 
zawodu pielęgniarki.          

1.3.2., 1.3.1., C.W3., C.W2., C.W1., C.U3., C.U2., C.U1.

Bezpieczeństwo pacjenta 1 10 10 Zaliczenie 

Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych oraz wewnątrzszpitalne 
systemy monitorowania bezpieczeństwa i jakości. Zdarzenie niepożądane, błąd 
medyczny. Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej. Bezpieczeństwo 
farmakoterapii. 

B.W53, B.W54, B.W55, B.W56, B.W6., 1.3.5.

Dydaktyka medyczna 6 55 25 15 15 Egzamin 

Dydaktyka  jako nauka o podmiocie i przedmiocie kształcenia. 
Terminologia dydaktyki, procesy uczenia się i nauczania w ujęciu różnych
teorii. Uczeń w procesie kształcenia, cele, treści, zasady, metody kształcenia, 
środki dydaktyczne. 

A.W23., A.U16., 1.3.6., 1.3.5., 1.3.4., 1.3.1., A.W25., 1.3.3., 
1.3.2., A.W24., A.U15.

Endoskopia 1 20 10 5 5 Zaliczenie 
Zakres diagnostyczny i terapeutyczny endoskopii. Organizacja i funkcjonowanie 
pracowni endoskopowej. Rola i zadania pielęgniarki przygotowującej pacjenta, 
instrumentującej w pracowni endoskopowej.

1.3.5., 1.3.3., 1.3.2., 1.3.1., B.U9., B.U8., B.U10., B.W9., 
B.W8., B.W10.

Informacja naukowa 2 10 10 Zaliczenie 

Przedstawienie głównych źródeł naukowej informacji medycznej, specyfiki i 
sposobów korzystania z wybranych baz danych oraz stron stowarzyszeń 
zawodowych, tworzenie wykazu piśmiennictwa z zastosowaniem menedżera 
bibliografii

1.3.2., C.U6., C.W7., C.W6.

Język angielski 3 45 25 20 Zaliczenie 
Ogólne informacje o uczelni, systemie ochrony zdrowia, etyce i organizacji
pracy. Leczenie bólu, oparzeń, opieka nad pacjentem onkologicznym, rodzaje 
terapii, objawy i choroby, wywiad pielęgniarski.

1.3.2., 1.3.1., A.U21.

Opieka i edukacja terapeutyczna w bólu  3 35 20 8 7 Egzamin 
Treści wykładów oraz ćwiczeń  skupiają się na roli pielęgniarki w prowadzeniu 
terapii przeciwbólowych. Poruszana jest problematyka oceny dolegliwości 
bólowych, różnicowania rodzaju bólu oraz stosowanej farmakoterapii.

1.3.5., 1.3.4., B.U48., B.U47., B.U46., B.U45., B.W44., 
B.W45.

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobie nowotworowej  4 55 30 10 15 Egzamin

Głównym celem kształcenia jest zdobycie przez studenta określonego 
programem zasobu wiadomości, umiejętności planowania profesjonalnej opieki 
oraz ukształtowanie postaw i cech osobowości pożądanych dla pielęgniarki 
onkologicznej.

B.W34., B.W35., B.W36., B.W37., B.U37., B.U38., B.U39., 
1.3.1., 1.3.5.

Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu nerkozastępczym  4 30 10 10 10 zaliczenie
Zasady funkcjonowania stacji dializ oraz technik nerkozastępczych;  
specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorym w przebiegu leczenia 
nerkozastępczego;

B.U32., B.U31., B.W31., B.W30., B.W29., B.W28., B.W19., 
B.W14., B.W1., B.U11., B.U33., 1.3.1., 1.3.3.

Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu żywieniowym  2 20 10 10 Zaliczenie 
Przedstawienie podstawowych informacji o  opiece pielęgniarskiej w przypadku  
stosowania żywienia dojelitowego i pozajelitowego w szpitalu oraz w warunkach 
domowych ;   nauczenie oceny stanu odżywienia. 

B.W45., B.W44., B.U51., B.U50., B.U49., B.W5., B.W49., 
1.3.6., 1.3.5., 1.3.1., B.W18., B.W14., B.W12., B.W1., 
A.W7., A.W5., A.W10., B.U35., 1.2.8., 1.2.13., 1.2.11., 

Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności oddechowej  1 10 5 5 Zaliczenie 
Tematyka zajęć obejmuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie 
opieki nad chorym w przewlekłych schorzeniach układu oddechowego; w 
zakresie diagnostyki, terapii i edukacji chorych i ich rodzin

B.W26., B.W27., B.W32., B.W33., B.U30., B.U39., 1.3.5.

Opieka i edukacja terapeutyczna w ranach przewlekłych i 
przetokach  

3 35 15 15 5 Zaliczenie 
Omówienie i doskonalenie umiejętności udziału pielęgniarki w diagnostyce, 
leczeniu, rehabilitacji oraz edukacji pacjenta z przetoką i ranami przewlekłymi o 
różnej etiologii.

B.W38., B.W39., B.W40., B.W41., B.W42., B.W43., B.U40., 
B.U42., B.U43., B.U44., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.5., B.U39., 
B.U41.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne 2 25 20 5 Zaliczenie 
Organizacja systemu nadzoru nad zakażeniami w zakładach opieki zdrowotnej, 
programy kontroli zakażeń, czynniki ryzyka i czynniki etiologiczne zakażeń w 
różnych oddziałach, drobnoustroje lekooporne, działania prewencyjne

B.W5., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., B.W6., B.W7., B.U5., 
B.U6., B.U7.

Poradnictwo w pielęgniarstwie 2 20 10 10 zaliczenie

Poradnictwo rozpatrywane jako działanie społeczne. Celem przedmiotu jest 
przygotowanie do uczestnictwa w działaniach na zecz zdrowia oraz zadań 
mających na celu zmianę zachowań w kierunku prozdrowotnym (podopiecznych 
z chorobami przewlekłymi)

1.3.6., 1.3.5., 1.3.4., 1.3.3., 1.3.2., 1.3.1., B.U16., B.U15., 
B.U14., B.U13., B.U12., B.U11., B.W13., B.W12., B.W11.

Prawo w praktyce pielęgniarskiej 1 20 10 10 Zaliczenie
Działalność gospodarcza w zawodzie pielęgniarki. Preskrypcja pielęgniarska i 
relacje z  przemysłem farmaceutycznym. Odpowiedzialność w zawodzie 
pielęgniarki.            

A.U5., A.W9., A.W10., 1.1.9., 1.1.3., 1.3.6., 1.3.5., A.U6., 
A.U4., A.U3., A.W8., A.W7., A.W6., A.W26.

Treści programowe Symbole efektów uczenia sięSposób zaliczenia zajęć

Liczba godzin form zajęć Liczba godzin form zajęć
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Psychologia zdrowia 2 25 10 11 4 Zaliczenie 
Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej. Celem ćwiczeń jest 
przygotowanie studenta do pracy z pacjentem, na poziomie werbalnym i 
niewerbalnym.

1.3.4., A.U2., A.U1., A.W5., A.W4., A.W3., A.W2., A.W1.

Statystyka medyczna 2 15 5 10 Zaliczenie 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z metodami wnioskowania 
statystycznego oraz metodami stosowanymi w analizie korelacji i regresji w 
zastosowaniu do danych statystycznych pozyskiwanych w naukach o zdrowiu i 
w naukach medycznych.

C.W4., C.W5., C.U4., C.U5., 1.3.2.

Edukacja informacyjna 2 2 Zaliczenie 
Zapoznanie studentów z działalnością Biblioteki Głównej GUMed, jej 
zasobami i świadczonymi usługami, jako element wspierający 
procesydydaktyczne.

C.U6., C.W7.

Szkolenie BHP - online 4 4 Zaliczenie 

tudent zapoznaje się z zagadnieniami bezpiecznej pracy podczas zajęć. 
Poznaje przepisy prawne, instrukcje i procedury zachowania w laboratorium 
oraz podczas wypadku, awarii, pożaru. Poznaje podstawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy.

B.K5, B.U4, C.W11, B.W3, B.W2,

Zarządzanie w pielęgniarstwie 7 80 35 15 15 15 Egzamin

System opieki zdrowotnej Style i funkcje zarządzania Proces
decyzyjny System kształcenia Rekrutacja Zapotrzebowanie na usługi Adaptacja 
Ścieżki kariery Ocena Zmiana Jakość Wartościowanie Marketing Zarządzanie 
strategiczne Ergonomia Finansowanie

A.U14., A.U12., A.U11., A.U9., A.U8., A.U7., A.W22., 
A.W13., A.U6., A.U10., A.W20., A.W19., A.W14., A.W12., 
A.W11., A.W15., A.W10., 1.3.4., 1.3.3., 1.3.2., 1.3.1., 
A.W16., A.W17., A.W18., A.W21.

Fakultety 6 60 Zaliczenie 

Praktyka zawodowa Zarządzanie w pielęgniarstwie - 20 godzin 
Opieka onkologiczna - 40 godzin
Pracownia endoskopowa - 40 godzin 

5 100 Zaliczenie

Głównym celem zajęć jest zdobycie przez studenta określonego programem 
zasobu wiadomości, umiejętności planowania profesjonalnej opieki oraz 
ukształtowanie postaw i cech osobowości pożądanych dla pielęgniarki w opiece 
onkologicznej. Doskonalenie kompetencji zawodowych, umożliwiających 
uczestnictwo w badaniach i zabiegach endoskopowych w pracowni 
endoskopowej. Organizowanie i nadzorowanie pracy zespołów pielęgniarskich. 
Podejmowanie decyzji. Planowanie zasobów ludzkich. Rekrutacja i adaptacja 
zawodowa. Opracowywanie harmonogramów pracy personelu.

1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., A.U10., A.U8., A.U9., 
A.W13., B.U10., B.U37., B.U38., B.U39., B.U8., B.U9.,

ćwiczenia  - zajęcia realizowane w formie zdalnej; w wyjątkowych przypadkach, za zgodą rektora, w formie tradycyjnej wymagającej bezpośredniego kontaktu z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego

laboratoria  - zajęcia realizowane w formie tradycyjnej (wymagające bezpośredniego, fizycznego kontaktu)

zajęcia praktyczne  - zajęcia realizowane w formie tradycyjnej (wymagające bezpośredniego, fizycznego kontaktu)

W przypadku wybranych zajęć realizowanych tradycyjnie, dopuszcza się za zgodą rektora, możliwość organizacji w trybie zdalnym, ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne.
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Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych 3 50 20 15 15 Egzamin 

Treści programowe przedmiotu obejmują farmakologię, 
farmakokinetykę i farmakodynamikę, przedstawiają dostępne 
źródła informacji o lekach i ich działaniach niepożądanych 
oraz praktyczne przykłady ordynowania leków przez 
pielęgniarki

1.2.3., B.U1., B.U17., B.U2., B.U3., B.U4., B.W1., 
B.W2., B.W3., B.W4., 1.3.5., 1.3.6.

Język angielski 3 45 25 20 Egzamin 

Kompleksowa opieka nad pacjentem, opieka na oddziałach 
specjalistycznych. Współpraca z przedstawicielami innych 
zawodów medycznych -skróty, idiomy. Dokumentacja 
szpitalna. Etyka zawodowa. Jakość pracy. Kariera zawodowa 
i naukowa.

1.3.2., 1.3.1., A.U21.

Koordynowana opieka zdrowotna 1 20 10 10 Zaliczenie

1. Modele opieki koordynowanej w Polsce i innych krajach 2. 
Przepisy prawne obowiązujące w KOZ3. Zasady 
koordynowania programów zdrowotnych w różnych 
obszarach systemu ochrony zdrowia

B.W15., B.W14., 1.3.4., 1.3.3., B.U21., B.U20., 
B.U19., B.U18., B.U17., B.W20., B.W19., 
B.W18., B.W17., B.W16.

Opieka i edukacja terapeutyczna w cukrzycy 2 20 20 Zaliczenie 

Cukrzyca i zespół metaboliczny (epidemiologia, etiologia,
objawy, problemy pielęgnacyjne, diagnostyka, profilaktyka, 
leczenie, edukacja zdrowotna, opieka pielęgniarska, metody 
pielęgnowania)

B.W32., B.W33., B.U34., B.U35., B.U36., B.U39.

Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności krążenia, zaburzeniach rytmu i 
nadciśnieniu tętniczym

3 30 15 10 5 Zaliczenie
Problemy zdrowotne pacjentów w przebiegu schorzeń układu 
krążenia

B.U28., B.U29, B.U27., B.W4., B.W30., B.W25., 
B.W15., 1.3.3., 1.3.1., B.U11., B.W19., B.W14.

Opieka i edukacja terapeutyczna w pediatrii 3 45 20 10 10 5 Zaliczenie 

wybrane przewlekłe choroby wieku dziecięcego 
(epidemiologia, etiologia, objawy, problemy pielęgnacyjne, 
diagnostyka, profilaktyka, leczenie, edukacja zdrowotna, 
opieka pielęgniarska, metody pielęgnowania)

B.U66, B.U65, B.U64, B.W59, B.W58, B.W57, 
B.W1., B.W12., B.W13., B.W14., B.W18., 
B.W19., B.W2., B.W20., B.W21., B.W22., 
B.W23., B.W34., B.W35., B.W36., B.W37., 
B.U1., B.U11., B.U12., B.U14., B.U15., B.U16., 
B.U18., B.U19., B.U2., B.U21., B.U22., B.U23., 
B.U24., B.U25., B.U39., B.U4.

Opieka i edukacja terapeutyczna w tlenoterapii ciągłej i wentylacji mechanicznej 4 60 35 15 10 Egzamin 
Zajęcia podczas których jest analizowana rola pielęgniarki w 
opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie oraz w 
trakcie tlenoterapii ciągłej.

B.W46., B.W47., B.U52., B.U53., B.U54., B.U55., 
B.U56.

Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach układu nerwowego 2 30 15 10 5 Zaliczenie 

Etiopatogeneza, diagnostyka SM, ch.układu 
pozapiramidowego, ch.neurodegeneracyjnych, metody terapii 
zaawansowanej ch. Parkinsona, tromboliza dożylna i 
trombektomia mechaniczna w udarze mózgu.

B.U61., B.U39., B.W53, B.W52.

Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach zdrowia psychicznego 2 30 20 10 Zaliczenie 
Przedmiot realizuje treści z zakresu opieki i edukacji 
terapeutycznej w zaburzeniach zdrowia psychicznego  

B.U60., B.U59., B.U58., B.U57., B.U39.

Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej  6 60 40 20 Egzamin 

Pielęgniarstwo w Europie i na świecie - kierunki obszarów 
autonomii zawodowej. Międzynarodowe standardy 
kształcenia przed- i podyplomowego. Regulacje prawne 
dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych oraz leczenia 
w UE.

C.W9., C.W13., C.W12., C.W11., C.W10.

Pielęgniarstwo wielokulturowe 2 30 20 10 Egzamin 
Realizacja procesu kształcenia ukierunkowana jest na 
przygotowanie studentów do sprawowania profesjonalnej 
opieki nad odbiorcą odmiennym kulturowo.

A.W26., A.W27., A.W28., A.W29., A.U17., 
A.U18., A.U19., A.U20., 1.3.1.

Praktyka oparta na dowodach naukowych 2 20 10 10 Zaliczenie 
EBN ma na celu  korzystanie przez położne w procesie 
pielęgnowania z wiarygodnych dowodów naukowych.

1.3.1., C.U7., C.W9., C.W8.

Nazwa modułu/przedmiotu
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Semestr 3 Semestr 4

Treści programowe Symbole efektów uczenia sięSposób zaliczenia zajęć

Liczba godzin form zajęć Liczba godzin form zajęć



Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne 2 25 10 10 5 Zaliczenie 
Świadczenia profilaktyczne, profilaktyka zdrowia, metody 
promocji zdrowia, kampanie społeczne

B.U24., B.U23., B.U22., B.W21., 1.3.6., 1.3.2., 
B.U26., B.U25., B.W24., B.W23., B.W22.

Seminarium dyplomowe 5 35 35 Zaliczenie 

Praktyka zawodowa: Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i 
domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego 
tlenem) – 40 godzin
Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych – 40 godzin
Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i 
gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) – 20 godzin

6 100 Zaliczenie 

Treści programowe omawiane w czasie praktyki zawodowej 
studenta dotyczą opieki nad pacjentem wentylowanym 
mechanicznie oraz poddanego tlenoterapi i ciągłej. Treści 
programowe obejmują organizację Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Polsce oraz określenie roli pielęgniarki 
rodzinnej w opiece nad pacjentem i jego rodziną w 
środowisku ich zamieszkania, nauczania i pracy

B.U56., B.U55., B.U54., B.U53., B.U52, 1.3.5., 
1.3.3., B.U26., B.U18., B.U17., B.U16.

Egzamin dyplomowy 15

ćwiczenia  - zajęcia realizowane w formie zdalnej; w wyjątkowych przypadkach, za zgodą rektora, w formie tradycyjnej wymagającej bezpośredniego kontaktu z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego

laboratoria  - zajęcia realizowane w formie tradycyjnej (wymagające bezpośredniego, fizycznego kontaktu)

zajęcia praktyczne  - zajęcia realizowane w formie tradycyjnej (wymagające bezpośredniego, fizycznego kontaktu)

W przypadku wybranych zajęć realizowanych tradycyjnie, dopuszcza się za zgodą rektora, możliwość organizacji w trybie zdalnym, ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne.


