PIELĘGNIARSTWO
OPIS KIERUNKU KSZTAŁCENIA
studiów I stopnia
Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu
CYKL KSZTAŁCENIA 2019-2024
Nazwa Wydziału
Kierunek kształcenia
Poziom kształcenia
Forma studiów

Liczba semestrów
Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta

Widział Profilaktyki i Zdrowia
PIELĘGNIARSTWO
Studia pierwszego stopnia
- Studia stacjonarne (6 semestrów)
- Studia stacjonarne w systemie wieczorowo-weekendowym
(7 semestrów)
6 lub 7 semestrów
Licencjat pielęgniarstwa

Zajęcia dydaktyczne o charakterze teoretycznym:
- na studiach stacjonarnych (6 semestrów) odbywają się od poniedziałku do czwartku,
- na studiach stacjonarnych, wieczorowo-weekendowych (7 semestrów) odbywają się w formie
zjazdów (10 – 12 zjazdów w semestrze) od poniedziałku do czwartku, w godzinach popołudniowych
oraz w soboty i niedziele w godz. 8.00-21.00 (w dniach zjazdów).

Zajęcia praktyczne, na studiach stacjonarnych 6 i 7 semestralnych, odbywają się w placówkach
podmiotów leczniczych, od poniedziałku do piątku (stacjonarnych i niestacjonarnych).

Praktyki zawodowe (śródsemestralne i wakacyjne) odbywają się w placówkach stacjonarnych i
niestacjonarnych podmiotów leczniczych, z którymi Uczelnia zawarła odpowiednie porozumienia na
organizację procesu szkolenia zawodowego.
Dopuszcza się, by program praktyk zawodowych był realizowany w placówkach podmiotu leczniczego
wskazanego przez studenta po uprzednim wyrażeniu zgody kierownictwa podmiotu leczniczego oraz
pod warunkiem, że placówka spełnia wymagane przez Uczelnię warunki kształcenia.
Zasady organizacji praktyk reguluje umowa zawarta z podmiotem leczniczym na podstawie wniosku
stanowiącego dokumentację indywidualna studenta.

1. Kształcenie na kierunku PIELĘGNIARSTWO zapewnia:
- zdobywanie wiedzy teoretycznej w obrębie nauk medycznych, humanistycznych i społecznych,
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- kształtowanie i doskonalenie wszechstronnych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu
pielęgniarki,
- kształtowanie cech osobowych, opartych na wartościach, takich jak: mądrość, odpowiedzialność,
uczciwość, sumienność, szacunek do życia, dobro i inne,
- pogłębianie i aktualizowanie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności zawodowych,
- stały rozwój i motywowanie do rozwijania zainteresowań zawodowych,
- motywację do rozwoju zawodowego i społecznego,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie chorego, własne i innych pracowników
zespołu,
- kształtowanie i rozwój zachowań doskonalących współpracę w zespole pracowniczym,
- kształtowanie wrażliwości społecznej i dbanie o prawidłową komunikację w zespole oraz w relacjach
z chorym i jego rodziną/opiekunami,
- kształtowanie postawy i umiejętności działania na rzecz zdrowia publicznego,
- umiejętności posługiwania się językiem obcym w komunikacji interpersonalnej.

2.

Możliwość rozwoju zawodowego:

- studia drugiego stopnia,
- studia podyplomowe,
- specjalizacje,
- kursy kwalifikacyjne,
- kursy specjalistyczne.

3.

Zatrudnienie:

Zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki zawarte są w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, z
dnia 15 lipca 2011r. (t.j. DZ.U. z 2020, poz. 562)
- zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach odpowiadających wykształceniu i
kwalifikacjom zawodowym;
- zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres obejmuje działania w obszarze
ochrony zdrowia;
- pełnienie służby na stanowiskach w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach
organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane
z ochroną zdrowia zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
- pełnienie służby na stanowiskach w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach
Służby Więziennej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
- zatrudnienie w jednostkach pomocy społecznej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
- zatrudnienie w placówkach prowadzących opiekę nad dzieckiem do lat 3;
- podjęcie pracy w zawodzie pielęgniarki w krajach Unii Europejskiej
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